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DurcWnchtigste Nadigste 

en bögst efterla'nqtade stund ar im 
^ fallen, p3 Witten in jvr Eders 

Kolrgelig Hsghets Folter, jag, 
nuligen förlossüd utur ett Barharistt 
Slafwerie och äterkommen uti det kiä-
ra Faderneslaiwet, far i diupafte Un-
derdältt'ghet nedlagga och tilffrifwa E-
ders Kongl. Hoqbet, en under bedröfwe-
lige och siväre omställdigbeter författad 
littn Sämling af den Barbarista Re-
geringst och HushaldsZarten uti Kejfa-
dorne t Fez, jlimte kort Beffrifning 
öfwer de mänga plägor som der alla 
Christne Slafwarmöta. Minochderas 
gladie, som med mig lika öde delat, öft 
werwärNadigaförloßning kan ej päaw 
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nat satt blifwa nog sullkommelig, an da 
jaa rdiupaste underdänighet far forwißas 
deroln, at delta Ma ester mille olnstan-
Viaheter, smnmanfattave arbete? as ( b 
ders Kongl. Horchet Nadigst emottages 
och styddas; Mom ett prof afminaller-
diupaste wdrdnad. 

Har saknas store Potentaters egna m-
fa ftrelysalide och kloka Regeriugs-lagar 
och har finnas inge laglydigs Undeiläta^ 
re bestrefne, mm har gifwes forrad pa 
sildane Prinsars obehageligeRegeringar, 
som i et Barbaristt nïörker törsta ester 
silt folks blöd och regera öfwer sädane un-
dersätare, som i Ma stör blindhet giöra 
sin cfroerficrê Thron altid wacklande och 
osaker, til deras ömsom olyckfalighet. 

Tide * böckerne hafwa deremot under-
rattat oß om towea Barns Mare Re-
geringar afwen under Hedniste tiden, li-
fa som de at tacksamlne efterkommander 
ömnigt uptecknat, utaf Evers Kongl. 
Höghets urgamla Konga S t a m och 
Glorwördigste Förfäder i synnerhet store 
Guftavers öcb lüarlarz priswardaste rege-
ringar, son, sielswe styrde af Gud, Lag 
och sammele, hajwa styrt sina Undersa-^ 
tareoch sedt̂  sig ej aimorlunda kunna wa-
va l!)ckellge, in sielfwe' lned dem komma 
fram til tàtta liüftt afden hilnmelika san> 
ningen, hwarföre ia ftore.Konungar,der--
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igenom ej giordt fig mindre arefulle ansi-
mUndersataresalle. 

Eder Kongl. Höghet är enafdedlir-
bare Telningar och ögnestenar, som hime-
len sielfhar at war Swensta Nord stianctt 
och i wäre tider lätit utspringa utaf 
en sa drapeliq Konga>stam, at ej Heller 
giöra oß lottlöse affin Gudomeliga nad, 
i hwilken det Gudomeliga Majestätet 
matte hafwa bestutit at se, sa hoge För-
fäders Kongelige Dygder würdigt upfyl-
las, til et bewis deraf, at Han ej wil lata 
wartalllnänna hopp och innerliga önstan 
wara utan fullkommelig werckan. 

Eder Kongl. Höghet ar ock den, som 
med alla Swensta Undersatare, har den 
lyckan at upfostras, uti samme Gudo-
melige sanningar, som deß store Attela-
der med mycken sorgfallighet och möda 
giordt i wärt Mannahem kiände och är-
kiande, utafhwilka den rätta arten afen 
Regerandes och lydandes styldigheter ut-
stakas, ock ester hwilkas noga ätlydande 
en alman sallhet aliéna star ar förwantas. 

Hwad lärer da mera förnöja Eder 
Kongl. Höghet, au syßlosättas med jäm-
förelst emellan den osallhet en Barbarist 
eller ochristelig Regerings art med sig fö-
rer, och den ostattbara förmon en ester 
Guds Ord och Lagrattad, med sigi föl-
je haftver ? Och hwad kau wäl högre för-
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siikra oß om Swea Nikes orlogs^och 
HandMFlottars bestyddemot alt wald, 
an da Alllnagten later oß med ögonen ft 
Eder Kongl. Höghet, säsom en Kongl. 
Majtts och Rikets Stör-Ammiral dem 
fielfanföra. 

Mi förene, med 9 stycken Swenffa 
Underfatare,^ som ännu uti Barbariet 
suckaochwantaenMdig förloßnitlg af 
en mild Ofwerhet, ware gemensamme 
Böner til Gud, at hau af näde wille til 
wart Rikes Styrcka och Sallhet Eder 
Kongl. Höghet i längliga tider och Deß 
Ättelaggar in til werldenes ända, för-
wara! Medhwilken innerliga önffanjag 
til min död framhardar uti allerdiupaj 
ste wördnad 

DurchlauchtlgsteMdigste 
Urf-Mrste, 

Eders Kongl. Höghets 

Underdänige och Tro^ 
pllcktige Tienare 
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.1. N. J. C. 

.■""■* der bâta grymma oket m»>te «lfm, |fu 
.ßfwcn.fa sroärt at, med fMol^mcllgil^fargor afmäla, 
som de: förmig wariton'.ojcl'Zit at til, full» destrifwade 
WnMetcr^ som jag tillika mcd naam af mm* olyckclî  
ga Landsman och andra Christna Tralar ander ïïirH' 
r«iiÄ« Tyranni sä langsam tid wa/it twungnc at tala. 

»wart clande hämtinnün, kanmcdffiäl sagas ofwerstign 
.-ixi stl CHWctts omojcliga förestaüning; 'och churnwsl 
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. 0!N 

 blifwa 
for dct altmanna nti tysthctcns mMcv inncflutit/bcsyn
ncrliacn da r-oi öetracktom dntNabiga Gudms siora 
barmhcmyhtt, som oß siyrckt och bewarat for Barba
renias blodtorstiga händcr; war?3lüba och omhicrtade 
Konungs oforlikneliqa M d , ,hwarigcnöm ivi fä dyrt 
bVMit utlösie iftan Träldomcns hardhct och Mnbii 
ftmt wära hcmma warande Landsmäns och andra @u* 
dcliga Mcnnissiors trägna och inncrliga förboncr til 
Allmagtcn npfindc vm wära wcder»ardjschctcrs lättan« 
de, och befriclst'istän Tyrannernas »attuv c e 

chMnen font arö nog mägtiga at upwncka arkianfia 
och tacksanchct, som utlbctt* malet öfwersiiger krafter 
och formäga: Men icke desto mindre lamnarnarwaran« 

he sina anmarckningar om de Christnas harda öden, font 
aro sä olnckellga at komma under Bàrba&îfias grymma 
magt; stsom et Uttt arktansamhcts prof och wördsam 
ätancka pä Guds Nad och underliqa wagar, hwarige
nom mcnnifiornaledastllat ratttligenlaraatwördadeß 
allmagt och förfyn, samt et wardigt mmne nf Ewea R,« 
kets nu förtidcn Regerande nnlda och IRm&a Qfweryet, 
fom later siuafattigaUnderfätaresnöd och elände sa uara 
röradeß Höga och öma hierta, hwarutafChrisina Magter 
N! wördnad'och Barbara til förundran mäste upwäckaS. 

Min walmening härutinnan underkasiarjag for oft,, 
git säwäl rattsinnade, som twatydiga Läsares ftla omdö< 
men ; warandes sfwertygad at de forças gunstiga, upwa« 
gcrde fcdnares widriga, uttydande. 



Ar 1754. 

W a r Resa ifrän Sweriget til den 
tide« wi bleftvo utafLarbarer^. 
na tilftlnga tagne, kunde nog 
vmständeligen och widlyftigtbe-
strifwas: Men som intet nagot 

synnerligit fürekom, sä wil jag allenast kort be-
ratta ifrän och til hwad stallen war Resa fort-
sattes, innan denna olyckan oß träffade. 

Abr 1754 den 4 Maji reste jag uti HEr-
rans Namn ifrän Stockholm sasom Capitain 
pä l^ukar-Zackten Mercurius, lastad med 
Iern, och arnade mig til Dublin uti Irrland, 
hwilken resa gick Gudi arad lyckeligen och wäl, 
sä at jag den 23 Maji pafferade Danffa S u n -
det, och ankon» til Dublin den 25 Junii öcrpa 
söljande, hwarifrän jag, ester Iernets utlastan-
de, anlogen Fracke, utaf3020deHudar, til 
Neapel, hwarmed jag war färdig och reste i-
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fr3n Dublin dm 2? Julii ; mm noVgades fit 
stn M och nwtw'nd go in i hamn wld Pourbeçh 
hwarest jag mäste firdlifwa til den 29 Julii H 
jao> an. e ici n font deiifran i tanka at froiiàma 
lesan til Neapel. 

Men storm och motwöder^syntes Ufa fern 
forebäda Resans olyckeliga utgäng, sä ai all 
tina gick emot wanligdeten helt contraire, och 
af en besynllerlig fruffan för olycka war jag med 
Besattnmgen merendels betagen. Man stulle 
kan hünda halla^för Fabelaktiga berattelser om 
jag anmürkre de atstilliga tekn, som tycktes före
bäda war olycka: men kan dock intet förbigä at 
nämna et derrnaf som müst satie mig uti förun
dran; sast dn jag ej förr an ester ät tog del uti 
uomürkÄmhet. En natt da jag war gargen til 
sä gk hordes et belonnerligit striande, uti Skieps
rummec, Nka som en angfligl klagande spad rost, 

■ da jag genast stod up'̂  och srägade Skiepssolket 
hwad som war ä farde: Men sick ej annat swar 
an at de wal Hirt samma klagande röst: Men 
wisse intet hwar ifrän dell kom ,̂ och hade jag 
tagit del for inbillmng om sä mänga ej hört del. 

<2£i rninno änteligen högden af Chamge
na dm, 23 Auguftiba wi tM morgoncn wid S o 
len? urgäng vlelwo warst en Turkiff Galère 
r>tt acbrer om wärt Fartyg, som medelst ett 
hä"igt rodande med 20 par äror styndade fig at 
binna oß emedan del til war olycka ej war den 
ringaste wind utan aldelee stilla lugn, sa at wi 
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«j p3 nagot satt kunde.komma undan; da Gale-
ten hunnit oß sä nära at wi kunde talas wid, 
fade den sig wara ifrän Algier och at de woro 
wära Wanner. Alla de som äro Comrnen-
derande pä Tetuanffe Gallererne aro mcwn« 
hels ftän Algier, Tripoli euer Tunis% och de 
weta wära Signaler, sa at wi af dem äro wid 
dylika tilfallen fnart bedragne, och delta war 
största ordsaken fom bedrog mig at tro det de wo-
ro wära Wanner, tv Capitain pä Galleren 
war ifrän Tunis. D e föregäfwo at de woro 
nödiga om watten och begiärade at wi wille kom-
ma til dem med war B a t , hwartil jag ej strart 
wille samtycka, utan ösiverlade med Besättnin-
gen om det ej wore möjeligit at sörswara oß eme-
dan wära Stocken woro ffarpt laddade och all 
ting färdigt til defenfion D e talade oß til nu 
pä Engelsta nu pä Spanffa, at sä mocket bat-
tre kunna förleda oß, at tru dem om wänstap, 
men som wi trodde at de woro ifrän Algier, 
och ftuktade at ester et fäfängt försök, med wärt 
lilla Manffav, som war allmast 8 Man da der 
«mot pä Galleren war öfwer 80 M a n , bliswa 
uswerwundna, i hwilken Handelse wi sägo oß in-
wecklade uti olägenhet änffiönt de warft wara 
Männer ; ty bestoto fördenstul wi at ej lang« 
wägra deras begiäran som uti hast bles förwand-
lad uti en abiolut befallning, da de med brin-
nande Lunta Hotade igenom en Ganon, somde 
forde fram uti Galleren, at stima oß uti sanck; 
W förthenstul sätta ut Bäten och siickade Swr-

A 2 mannen 



mannen tillika med «:ne Matroser om bord pä 
Galleren at afhämta fiânl til wattens fyllande; 
men ds de foro tilbaka mäste de taga med sta 6 
Mcken Morar, hwilka kommo om bord pa watt 
Fartyg, och d«l en del as lolkrt woro syßelsatte 
at fylla watten samt de andra uti Bäten, blef 
jag as Morerna ofwerfallen, eländigt stagen 
och spiernader, hwarefter de kastade mig ned uti 
Baten dermed^jag tillika med mitt Folk blef sör-
tkr om bord pä Barbarijîct Galleren, som war 
stör och forde förut i Serpundig Canon jämte 
wid lag 80 Man emot wära 8, med 20 par ä-
ra r , äfwen hade Galleren acktcr löse Faltsian, 
gor 7o stocken 5 ä hwar sida. Och som det war 
aldeles stilt <a boxerade Morerna wärt Fartyg 
wedelst Galleren med sädan fart at wi meren-
dels avancerade 2:nc Tvsta milar uti wackten 
eller pä 4 timar, ty de ftucktade at wi stulle blif-
wa undsatte af nagotdera utaf 2:ne Skiepp, 
som wi sago ej längt ifrän ; det ma war et Norstt 
Skiepp med hwilket wi lalade förleden dag, det 
war hemma Uli Bergen och ärnade sig til Li-
vo rno , men kunde intet komma oß til hielp eme-
dan del war aldeles stilt. ~ Och det andra gißa-
de wi wara et Spanstt Orlogs Skiepp : Men 
som det war aldeles stilla lugn sä kunde intet af 
dem komma til war hielp. r 

<§tilla och lungt wäder continuerade fa 
wal denna som följande dagen, för hwilkm or-
sak wi innan kort kommo under Landet af Bar

b a r i e 
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barista Kusten. D a Morerna redan började 
pä at siunga Seger-sängar med standiga ftogde-
stri, stiutande ock dundrande; som warade an, 
da til den 26 Augufti om aftonen, da de bytte 
wära Klader och annan lös egendom, som de 
tagit «taf oß, in til linnet pä kreppen, sins e-
mellan ; med hwad sorg wi det äffädade kan hwar 
och en lätteligen förcställa sig: Men fafängt siul-
le man biuda til at bestrifwa war innerliga sorg, 
ftucktan och bäftvan für de plägor, som wi wän-
lade oß under deßa Tyranners grymma walde. 

Den 27 Augufti ankomme wi pä Redden 
for Staden Tetuan, da Morerne med for-
dubolade frögde-stri och ett ständigt stiutande fi-
rade sin Seger säfom fullkommelig. 

D a wi wid Middags tide« bleswo forda i 
land, kom Alcajden Lucas eller Gouverneu
ren utaf Staden Tetuan, fölgd utaf en stör 
Troup Rytteri och lüt satta up sitt Tält ned 
wid stranden, wid Taltet blef utbredt en stör 
Malta, hwar pa Alcajden satte sig, da w» 
bleswu for honom praienterade. Alcajd kal« 
las hür nästan alla Officerare fom haftva na-
got at befalla pä Kejsarens wägnar; denna ut» 
Tetuan är aldeles som en Kung, och forer en 
ttar lika som Kejsaren sielf. Utas de Christnas 
Fartyg som bliswa tagne af Tewanffe Gallerer 
behäller alcajden uti Tetuan Fartyg och Ladd-
ning, mm BesätMingen hör Kejsaren til. 

I 



Enclr frammande Makler ssrifwa Alcaj-
den çtf Tetuan til, brukas denna Titul. D m 
fönraffelige Herren Alcajd Mahomet Lucas 
Gouverneur och Capitairi General eu Tetuan 
Hans KejserliA Majus Plénipotentiaire. 

Wid war hässning waste wi falla pä kna 
ock b'lga oß ända ned til jorden. Alcajden fag-
nade sig ej mindre an de omkring stamde öfwer 
war olycka; sedan wi nu bli wic mönstrade blef-
wo wi förda pä ett här wid stranden warande 
Caftelle til deß at Alcajden befalle at wi jTulle 
föras in til Staden uti de segrandes Tr iumph; 
emedleriid hordes otaliga ftögdeffri och en allm^n 
fägnad, som fördubblade war bedröswelse och 
hiertftätande 'sorg, samt förestälde oß med bäs-
wande wärt uti bragta elande ocĥ  förestäende we-
derwärdigheter. Hoppet, som är alla uti nödm 
bragte Mennistiors enda trüst; war hos oß til 
större delen förloradt. M ä r enda hugswalelse 
och tilflykt war almagtens omateliga N a d , i faf| 
förtröstan at Han ej lagger swarare börda uppa 
4n Hau förlanar krafter at draga: Men icke 
desto mindre woro wi nog swaga at emolstä den 
ftuktan och räddhäga, som Barbarista ssafweriet 
iniagar, besynnerligen da wl sägo oß wara det 
samma underkastade. 

Den 20 Au^ufti om morgonen bleswo wi 
d^efne Mur Caftellet och stulle ester Alcajdens 
defallmtig löms in til Staden Tetuan , som är 

en 
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en och en hal? Swenst mil har ifrän hwilket 
stiedde pä ei ganssa ncsiigit och tfe oß bedrofw -
Mt satt, dock kunde jag ej annai wld detta til* 
fället an med besynnerliga sinnens rorelstr lhogkoM' 
ma och trotta mig med war dyra Forlossares m* 
modiga inndan^e til sitt bittra lidande for mma 
ock bela werlder.es lynder och borde af et«: W o, 
förlikleligit exempel ej Mlßcrozw om deßy'elp 
i e., limm'llg nod, somloßakunnat oß af en ewig. 

W ä " mtoa 'il Tetuan stiedtai söljande 
Pining. Ait Folket,'om warit BMttnmg pa 
Galleren, wen* med W» b'efwo t,l fanga tagne, 
marcherade ikut alla försedde medstimgewar, 
si. lade och pä deras fate siango frogde<och seger-
sängar, amt ffu o hwar andra uti anwet m d 
lost krut. dernast wlgde m grulwebg Mufique 
af Trnmmor, Pioor och andra harda Inüra-
inenter, som ständigt lat sig höra med ett ollde-
l,gil bnller; näst ester Mufiquen majte iag, fol-
ia, ridande pä en eländig a\na hwareft« mm 
Cajilt waktare Goße Hans Lund maste ga och 
halla uti Swantsen, och sedermera Slyrmannen 
och det öfriga Folket af min Besttcning ut» en 
rad. hollandes den ena uti den andra; oerpa 
fölgde Capitainen utaf Galleren i folje med 4 
stocken andra Officerare til hast, och sedermera 
Alcajden med ett stort Sällstap alla Kl hast ̂  
ibland deßa senare hördes ett fürstrackellglt buller, 
af siriande och stiutande, samt ridande emot 
hwar andea fram och tilbaka llka som galm men» 

A 4 nlfflor, 
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nistior; pä delta fättet nalkades wi Staden T e . 
tuan hwaremot en otalig myckmhet folk woro 
Utgängna at äffäda de Segrandes ärhäldna Tri
umphe, ywaruti wi woro deras förnämsta ög-
namärken. 

Närmare Staden war sa mycket ÇoïF, at 
fore oß och wärt stora löjeliga och bedwfweliga 
Salljkap war allenast lämnad m träng p&ita-
z-e, pä hwilkens ma sida allaManfolk woro for-
famlade och pä andra sidan allena Qwinfolk, 
hwilka större dclen fyntes wara gamla Hustrur; 
de bäro fina Barn pä ryggm, och deras ansikten 
woro med fjvoitt Linne öfwertäckte.̂  D a wi 
pafferade dem förbi ffriade och wrälade de sä 
grufweligm at man derföre häpna kunde; Mn-
rama omkring Staden woro aldeles öfwertakte 
med Folk, hwilka togo emot oß med ett obestrif-
wellgit striande och buller, hwar under wi blef-
wo förda in i Knuten, hwarest wi ej utan be-
drofwelse funno atst̂ illiga Christne, som^med oß 
hade ttt lika hardt ode, och hwar sórnamligast 
af wära Landsman Herr Oapitain l-Iugu Wc'ilï 
iftan Calmar ,o som med ellofwa Själar hade 
blifwit tagen pä högden utaf Cadix af en T e . 
taan* Galler och woro hit̂ komna den 21 Julü 
sidstledne; deß utom war här 30 styckm Span-
ßorer hwilka woro ifrön Fetz komna hit och wan-
tade at blifwa utlöste. 

D m 2 September blefäfwenwäl hitbragt 
<n Franst Capitaine, tzwilkens Skiepp blisivit 

tss. 
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taait p5 Högden af Chartagena uti Stiltie pa 
<amma süll och nästan pä samma lid, som wärt 
fartyg blef tagit; pa Fransta Skievpet blef til 
fänga giorde med Capitainen iï Franfofer, 
i Jude 2:ne Hustrur och ett litet Goßebaru samt 
2s Spaniorer, af hwilka, 21 stocken woro ogier» 
ningsman ock) ffulle igmom Fransta Fartyget 
öfwerföras til Chartagena säsom arbetsfängar 
derstüdes at förblifwa. 

Dagen ester war ankomst til Tetuan blef
wo alt Folket, fom pä Skieppen blifwit tagna, 
drefne ut at arbeta, dock war arbetet hür ejmyc
ket fwart, emedan det endast bestod uti gamla 
Hus,murars nedbrytande och reparerande. Men 
jag, sä wäl som de andra, hwilka warit Skieps
Gapitainer, woro heb frier frän arbete ock) hade 
hwardera 14 Blaquin til förtaring om dagen som 
kan raknas for at giälla 4 ore Silfwermynt uti 
Swensta pengar, sä at härstädes lefde wi bat
tre an wi tilforme hade hoppats: Men deßa för
mäner warade intet länge, strr än det kom be
fallning ifrän Kejsaren at alla de Cbristnesiafwar 
ffulle komma til Fez, hwilket förorsakade oß 
allasammans mycken oro och fruktan,^ bchnner
ligm für mig, som Utas M o r e n o harda hand
terande dä jag blef tagen, war gansta siuk ock 
brückelig och bles sä olyckelig at beswäras afbrak, 
hwariftan jag ej pä längsammelig tid blef besri^ 
ad, sä at jag ej tiltrodde mig at kunna emotsta 
den länga och beswärliga Resan ifrän Tetuan 
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til Fez, for bwllken ordsak jag sökte en HHrwa-
rande god Dö&or, som fant mig nastan ucom 
stand ät emotstä en sä tronsam Resa, hwarföre 
Han tillika med Engclsta Vice Confuln, ester 
kremier Confuln war horttester til Gebraltar, 
gl^ tti Alcajden och M'ygade om min Osörmö-, 
genhel, samt formäode äfwen sä mucket at jag 
skulle b!i<wa frigiord emot 700 Pefos Duros , 
f r hwilkm ordsak jag st »llebllfwa q'var im T e . 
tuan , ock ej re>a N!ed de andra Christna Qcà* 
larna tu Fez. Et smickrande hopp fäanade mig 
sörthenlkul med de tankar at emot lormodan, 
snar.' siiora utur Barbarernas händer: M m lyc-
kan war mig intet sa b io, jag stulle jörst uldric-
ka den kalk mitt harda öde redan instänckt, och 
mäste se mig ej allen« twingad under träldomens 
olideliga ok, utan üfwen täla det de Christnas 
afwund och jag ftuftar lillika fpelade intriguer 
stulle förlänga min eländes och bedröfwelses ltd. 

J a g lefde dock uti en god förhoppning ända 
til den 21 Septemb. om morgonen da alla Chri'l-
ne Trcllar som stulle resa lil Fez blefwo drefne 
ulur Knuten, och churu wäl jag föregaf mill siuk, 
liga tiljiänd ock) Alcajdens permission at bllfwa 
qwar, sä mäste jag dock med gewalt sölja med 
sä siuk och däliger som jag war , sasom ettbefpn* 
nerligit Guds underwärk mäste jag här namna, 
al ester det omtalde mig trässade windbräk, da-
de jag inge medicarnenter, utan, som jag i 25 
är ei smakat Brünnewin, sä log jag mig fore 
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at hwar aston supa en liten @ur R y M w l O 
wo Brännewin, dermed jag under all mm fan
gensiap continuerade och genvm Guds «adder» 
of blef bättre ün jag förr pä mänga àtmatfà 
Allst hielpte samwa dcyck mig. som 'wart om 
mänga looobe ftrdärfwat af mißbruke. Tren
ne stocken utaf wära l M e s i ^ i m m e r m D och 
Capitain Weill! fom giswit sig Ut Dr Timmer
man blefwo qwar uti Knuten. 

D a wi kommo fram for Alcajden ftaga
des efter hwilken som kunde Timnlczmans eljer 
nägot Skieps utrednings tienande m bete, med 
tilsajclse at den stulle förblifwa uti Tetuan, da 
min SkiepsKock samtM utafCapitain VVeil
lis Skiepsfolk gäfwo sig an for Calfatare och 
en Spanior foc Conftapel, J ag tanckte afwm, 
i sürhoppning om en styndesam'beftielse, at gis
wa mig an for en dylik soßla, men da jag steg 
fram om mitt Folk och säg dem med tarar i ögo« 
nen fruckta at jag stulle ofwergifwa dem, wid 
delta bedröfweliga tilfälle, samt besinnade, at 
en sadan syßla ej torde tiena til annat an bereda 
nya plägor for de Christna efterkommander, och 
at min ringa insikt ej borde tiena Barbarerne til 
kundstap i det jag onstade dem aldrig fä weta; 
S ä kunde jag ej annat ün blifwa rórd af medli
dande, ock) besiöt förthenstul, at wid ftägan om 
min begiaran allena swara, det jag woro siuk och 
frucktade ej kunna emotstä den longa resans swä
righeter, hwar pä jag fick ej annat swar> utan 
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du mäste gä sä stamt du ej kan timbra, wille ock 
häldre utstä det arbete som jag blef nödgad at 
giura, an sriwilligt tiena Barbarerna at förfar-
diga machiner ürnade til de CHristnas förföl-
jande; j'ag fölgde fordenstul med de andra Christ-
na som stulle refa til Fez, och da wi kommo ifran 
Alcajden, bad mitt Skieps-folk med grätan-
de ógon at jag intet stulle öfwergifwa dem uti det-
ta elande, hwarfore jag lofwade at föha dem uti 
alt lidande, sä länge Gud ffulle behaga, ehuru-
wäl jag blef efterikickad och af Alcajden ätstilli-
ga ganger ombuden at ätaga mig nagot en Tim-
merman tilhörigt arbete: Men nekade aldeles 
dertil ester det första accorder war om intet, 
hwartil jag ej wiste den ringaste orsak; ór hwil-
ken stull jag anmodade Capitain Weilli wid mitt 
utdrilwande ifrän Knuten at genast gä til Vice 
Coniuln och underrätta sig derom, mm som 
jag sedermera fick weta sä hade Capitain Weilli 
ej trässat Coniuln sorr an ester middagen da 
Confuln ej annat wetat än at jag war qwar, 
fordenstul gick hau i Sallffap med Dot tom ge
nast til Alcajden som förargade sig mycket ös-
wer det at jag emot Hans befallning war bort-
drifwm, och fade om Han wetat del forul ffulle 
han sändl en Lxprcff ester mig; men del war nu 
fór smt ester wi redan woro für längt borta. M s -
ste faledes wara nógd at följa min widriga lyc, 
kas kallelfe. 

Christna Tralar som med oß stalle resa 
til 
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til Fez woro tilsammans 57 S i ä l a r , namligm 
ZI 8paniorer 9 Franste 13 Swenffe 2:ne Span« 
sta Hustrur et litet Goßebarn och en Jude. 

Refan ifrän Tetuan til Fez war for oß al« 
la sammans mera swär och olidelig ün man stul-
le kunna söreställa sig, besynnerligen för mig som 
tilsorene war sä gansta siuk och bröckliger. W ä -
gen mäste wi taga öfwer höga och branta berg, 
samt diupa och morasaktiga dalder, igenom sto-
ra och wilda Skogar som mast bestodo af Korck 
med nägot Al och Biörck. utan den minsta rast 
hela dagen, och om natterna mäste wi ligga pä 
Iorden under bar Himmel, stundom uti et gan-
sta stärkt kalt regn och owüder, fom wi besynner-
ligen «me nätter mäste utstä, mm af den alt fór 
siipriaa och wäta leran matte wi i stallet för lig-
ga, hela natten stä, och des utom hwart ögna-
bleck wara i frucktan för Röfware och Skiel-
mar af hwilka 4 ŝtycken den 24 8eptember wid 
Middags tiden öfwerföllo mig om liufa dagen 
mitt pä wägen, da jag salt pä Mulan, och u-
tan at tro deße wara röfware. fom dierfdes fram 
emot sä stort Sällstap, fä drogo de i hast fram 
hwar sin läng^knif, och wid förbifarandet löpo 
til at i hast mörda mig, som ock stiedt om jag i 
hast ej taftat mig pä andra sidan om Mulan lil 
jorden, da folket kom til hielp och deße bofwar 
furdrefwo, deßutom ofwerföllos de andra fiera 
gangor i tancka at röfwarne stulle sinna nagot 
som de svrra ej borttagit, hwilket dock war af 
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- ganffalitet würde. D a jag blef tagen, togo 

Morema bort alla mina kläder, förutan stiortan 
pä krovpm ock ett var stmbyl or som jag hade pa 
mig, samt 7 Guineer uti Urfickan förborgade, 
hwilket war mm och /'olkets enda understud da 
wi kommo wi Barbarict, ända til des at wi sin-
go !0! at igmom Demetrii pä Swenst räkning 
u tMa „agra pennnigar til wärt u^derhäld. D e 
metrii üw 2:ne Greker, som aro Cornmiffio-
livrer för alla Nationer, .Den ma kallar sig 
Colleti.och dm andra George-Fatiliati och bo 
i Tetuan. 

Ester nog manga utständna swärigheteran-
kommo wi malta och uttröttade til Kejserliga 
Slottet som är beläget nästan i Tyff mil ifrän 
Staden Fez. Den 26 September kl. 3 ester 
Middagen, blefwo wi upstälda för Kejsareu, 
hwars första pästende bädade oß bafwan och 
fruckran, at wi lika lom öfwertygades om den 
härdhet hwarmed wi fom Tralar under en fâ 
grym Ofwerhet stalle blifwa handrerade. Med 
en ganlka botande upfon kom han emot oß ri-
dande, klädd uti en stör wid kappa med en läng 
Turkist Mößa pä hufw"del och et y im uti han
den, pä ena sidan aick en ung Mor hwilken bar. 
en stör kar à Soll öfwer Hans H.swud, od) pä 
andra sidan en annan, som paßade uppä Hans 
Wapen. D a han nalkade? dit som wi woro 
uostälde, mäste wi forst falla pä knä ock seder-
mera med et wordsamt bugande kyßa pa Iordm, 
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deresier blefwo wi af Kejsaren siel f mónstrade och 
«lla unga^ Karlar blefwo utletade at wara up-
rassare pä Slotlet, sedermera blefwo wi förda 
ti- Staden Fez Uli Knuten hwarest wi tilsam-
mans befnnlwoß nara 104 Christne Träar^ 
hwarutaf woro rô Spaniorer, 2Me dito Hu-
strur ock ett Goße barn om 5 ähr, zy Franke, 
11 Portugifer, 6 Engeiste, 6 dito f ton Port-
Mahoem ock med mig ft Swe, sta , l'amt en 
Portugifist ^ube. Knuten Här Uli Fez är af 
de Cnristna chbygd ester Ke»fal ens brfallning och 
omai'wm med en Mur af 20 alnars högd, hwar 
Nation har här sina färffiltn rum, undantagan-
des de S vensta ock de Da, sta af hwM Na
tioners Ski^pp tilförene ej mer än ett enda 
Nor,kr Fart"g blifwit tagit, det war Capitain 
Lars DidtichiTen ifrän B rgen lillika med y 
Man, Han blef utlöst nägra Mänader förr an 
jag kom Hit, mm allena med p e Ä , de 
öftige woro bfefne dôda. Man stulle omßjeliM 
kunna föreställa sig Huru eländigt wi roo:o loge» 
rade wi Knuten, wi mäste ligga Iika som C'. « a-
tur rä bara Iorden och är här ja mvckendet af 
alla stags odiur, fom Löß, Wagaelöß Fugor, 
Rättor, Moß, Scorpioner, Tusendeben och 
Infe&er, at wära Kroppar stundom woro óf-
wertäckte deraf, at wi nodgadee sta up och stra« 
pa dem af oß och söka ett annat rum at ligga pä, 
dock woro wi ei länge der förr än wi woro af 
samma olägenhet öfwerhopade. cch har det hündt 
at jag funnit en Scorpion dód under mig, da jag 
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M t up af mitt elälchiga läge, och war undrans-
wärdt at wi ej blefwo af sä förgiftade kräk do, 
dade. 

Dagen ester war ankomst til Fez firade 
Morerna mutas sina Helgedagar, som kallas 
Li dilkebyr och begäs med mocket buller, da wi 
woro ftia ftän arbete, mm fóljande dagen eller 
den 28 September blefwo wi utdrefne at arbeta, 
vch fast än jag war gansta däliger och utmattad, 
sä wäl af min siukdom, fom af den langa och 
tröttsamma Resan, sä mäste jag dock med de an, 
dra uti arbetet. W ä r t arbete, sörst wi komme 
hit, war at upbygga ett nytt Hönsehus, som ej 
war sä swärt, som wi sedermera fingo med nya 
Murars upförande och Grafwars gräfwande, 
hwilket war gansta fwärt och.stiedde pä det sät« 
ter, at jorden, som mäste med korgar upbaras utur 
grafwarna, blandades, med kalk, fand och wat, 
ten samt smä sten uti en rnaffa, hwilken med Mar. 
gaetter eller Klubbor stötes helt hart tilsammans 
ütimförut upfattForm eller Ram sä bred och 
hög as Bräder giord som Muren stulle blifwa, 
da den började at härdna togos Bräderna bort. 
Den liknar en af Sten upstrder Mur. 

Här war ej som uti Tetuan at det giordes 
nagon ärstilnad emellan dem fom warit Capitai-
ner och det öftiga Skieps-folket, dettil fingo wi 
ej »«er än en Llanquin om dagen for hwar ock) 
en at lefwa utaf, och ej den minsta hwila ifrän 

Solens 



Solens upgäng til kl. 5 a 6, om aftonen och fun-
dom da Kejjaren ej war lvid godt humeur, 
Hwilket/om oftast Hände, til längt ester Solens 
undergcmg. Närarbttet stulle fiutas, ffîtàeêen 
Flaggen uti Staden hwilktt gernmligen stiedde 
kl. 4 sa frarnt Kessaren ej pälade oß nägot owan-
llglt trälande. W i hade ester rnaterialiernes 
lnbrmgande pa Slottet nästan 1 Tost mil at 
ga, finnan wi kommo til Knuten uti Fez, da 
wi forst mäste kiopa och lillaga bade Middag och 
Aston mältid pä m gang, hwarefter war hwila 
war ganffa kort til at kunna emotstä följande da-
gens lyngd och heta, vchnnerligm som wi ofta 
woro sa siuka och daliga at wi hwarken kunde a-
ta eller dricka, men lika fult mäste utstä sarnma 
trälande, som en frist. 

Ibland oß Swensta regerade et gansta siuk-
llgtt och bedrofweligit tilständ alt iftän October 
Manads begynnelfe til delta ärets stut, faal 
wi oftâ s a 6 woro sa eländiga at wi ej kunde för, 
ratta na^ot arbete, ntan jingo, ester manga bö-
ner. och tarars ulgiutelse, Kejsarms lof,, at blif, 
wa hemma ftie ifran arbete, til des wi blefwo 
nagot battre. Ofta war jag fä dälig at jag nöd-
gades, da Alcajderna wille drifwa mig m paar-
bete ga til Boufcheven och medelst knäfallan-
de och Hans fötters kyßande utbedia mig permis
sion at bllfwahemma til deßat jag kunde famin 
Halft» iwh Hwilket ock stundom blef mig bifal-
ill. Alcajder kallas här alla de som Kejsaren 
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gifwer magt at drifwa de Christna utt^arbetet, 
dock ür sallan nägon af dem som undfar dmna 
B e M n i n g m , som kan komma deriftän, med lis-
wet, emedan de merendels plijroa uti Kejsarens 
wrede upoffrade. Boufcheven kallas den som 
öger största magten uti F e z , Han är as extra-
ä i o n en Neger af Kêjfaren infatt.o S a ofta man 
stulle fä nägon permiffion, matte bade Bon-
scheven och Alcajden med nägra styfwer mU-
t a s , détorde ock Hällatil godo ibland i B l a n -
q u i n , och den Capitain, som intet har at gif-
w a , pina de omänsteligm, da de emot det an-
dra solket ofta aro billigare. 

Men M borjade ej at liknas til bättring, 
förr än jag wardt twungm at arbeta och trala, 
fom de andra; deß utom til wära plägors desto 
mera förökaude, hade Kejsarm utom alstllliga 
More r satt öfwer oß en Christen Alcajd, hwll-
km är en Portugiz; han kallar sig Paulus och har 
warit gansta lange uti Barbariet, sä at han full-
kommeligmforstär deras sprak; men derjamre en 
öfware utaf alla laster och grofwa st«almstycken, 
för hwilka en Christen Mennistia kan hysa sasa 
sör at nämna, och ehuruwäl han utaf Kejsaren 
undfadt befallning at ibland de Chrlstna halla en 
sädan ordning, som deras Lagar och Religion 
förestrifwa, sä lefde han dock twart der emot, 
och forde med andra obetanksamma Christne, 
som sikte hans wänstap och war uta\ samma o/ 
Zudeliga sinne som han, et gansta wederstoggel,-
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git och otilbörligit lefwernf och Sodomiterie, 
samt softe esomostast atupwäcka,oenighetochträ-
tor emellan dem utaf fut partie och^oß andra, 
som i belanckande maf wärt usta lilständ, track-
lade ester at lefwa, som rätta Korßdragare och 
för syndenes ffuld under träldoms oket kasta-
de Christne ägnade och anstod.; för hwilken 
orsak wi dageligm ledo ofta mera jÄrtret och sorg, 
utaf Iamnchristnas ogudeliga lefwerne och inbör-
des kifwande, an utaf sielfwa Barbarernas Hard-
het och elaka handterande; afsädant kan man se, 
at hwarken twäng eller frihet, stafweri^eller go-
da dagar; utan allenast hiertats öfwerlamnande 
i Guds Andas händer, giör m rätt Christen. 
O m man wistas «bland Christna eller Barbarer, 
och haswer timmeliga fürmäner til öanamäl, 
der finnes ej mera än Mottet namnet af Christen 
qwar, och det hielper ej denna narmare Guds 
Rike än den argaste Dedninge. Gud, hwilken 
ware prifad! fans afwen i Barbariet och giöm-
de sig ej bort för nagen sin n'lbediare. Lidande 
ür nytligt om Guds Anda fär wärcka tälamod, 
men annars utrüttar det ej mera än goda dagar. 

Man stulle fäfängt biuda til at deffrifwa, 
med hwad grymhet Kejsarm handterar,^sä wal 
de Christna, som Morerne, da han pä nägot 
fätt blifwer fortörnad, fom ofta stier ulom dey 
ringaste orsak, och da kan han pä intet annat satt 
stilla sin wrede an wedelst nägons blods utgiutel-
st, eller at pläga och illa Händlern alla dem, som 
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förekomma. Hwar gäng som wi fä se Kejsaren 
komma dit, dar wi arbeta sä wänta wi oß nya 
pläg^or, ty ja länge, som han ßt närwarande, 
fastän uli et godt humeur, sä mäste wi bära 
Iordforgarna pä bara huswudet och springa sä 
sott, som wi nägonsin kunde up och ned utur 
grafwen. Swärast war at wid war ankomst 
til Fez, mäste wi lata raka alt häret utaf Huf-
wudet, och war Kejsarms befallning at om wi 
lato det wüxa en singer längt, stulle det pläckaS 
ut med rötterna; mm ffiägget stulle altid waxa; 
da Kejsaren ej war ute, sick brukas Hattar eller 
Mößor, men da han kom mäste wi gä med blot-
ta huswudet. Och war han pä näg'ot satt oroa-
der, ropade han genast til Alcajderna, Derrop 
Serranij, eller, stä pä de Christna, da war dtt 
ingen näd al wanta, utan alla de, som forde be-
fàkt sprungo ester oß, och med swära Kiäppar 
gäswo oß stagpä siag, hwilfet merendels wara-
de längt pa aftonert, sä at wi ofta föllo af matt-
het orkelösa ned, men i Kejsarens närwaro up-
Horde deßa ej förr än wi jtego^up och ä nyo be-
gynte pä at springa med sä swär börda pä blotta 
huswudet, som wi utom en annans tilhielp ej kun, 
de lyfta up. W i d ssdana för oß olideliga til-
fällen fingo wi hela dagen ej sä mycken tid at wl 
kunde fä taga en dräppa ftistt walten langt min-
dre nägol annat at styrcka oß med; wi pröswa-
de första gangen Kejsarms härdhet härutinnan' 
dm zo Oktober, ds han äfwm lck stä zrne styc-
ken utaf wära swarta Alcajder, sä at bïobet 
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strömmade Utas dem och wi trodde at de aldrig 
stulle komma undan med liftvet. T>) Keffaren lat 
lägga dem ned pä jorden och sedan befalle han 
andra med sivära Kiäppar stä dem sä länge til 
deß atßan fiejf fade l)ält up; nägra dagar det 
ester lät han ä nyo sta alla wära Alcajdef och 
den sörnümsta utaf dem lat han sönderkroßa Huf, 
wud, armar och ben uppä; sä at han ej lesde 
'mer än en liten stund derefter, denna omänstelig-
Helen synles intet annat än fägna Kejsaren. t 

Wid samma tld lät han Üswen pälagga 
Judarna uti Staden Fez^Me eu owanlig statt, 
som bestod af 11,000 Ducater, hwilka da genast 
stalle betalas til honom, och til Inwänarma uti 
Fez 4000 Ducater och allsammans stulle innom 
z:ne dagar wara fullgiordl, och ehuruwül Iu , 
darna kommo lil honom och begiarade nägon näd 
sä hielpte det dock intet utan Die Ludi so kallas 
de, son; bo i Fez fingo befallning ät gä in i Ja-
deriet fom är en afstängd del af Stadm och uttä-
ga penningarna af hwar och mester sin lägen-
het, och de, som ej med goda Wille betala blefwo 
gansta illa hanbterade, fä wäl, som deras Hu-
strur och Barn, qt detMr ett grufweligit strian-
de och jamrande ibland Iudarna,^som til en„de! 
en f ort tid der ester siycktade har ifrän til Maece
nas, m stör Stad belügen alla stunders Resa 
härifrän. 

Kort «ster war ankomst förnekade 5 stocken 
Spaniorer och en Port-Mahorner dm Christna 
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Religionen och antogo den Mahömetanjfct, für 
hwilken ordsak" de blefwo fria ftän traldomen, 

- och fingo lof at söka sig'födan M Hwad ßtt, som 
vt jUfwa wille. Mm warda dock utaf Mor er-
Nll gansta litet ellimeraäc. 

Den2z Dccemb. blef en utaf wära Swen-
'jka wid narnn Siyen Stille, som legat sedan den 
^? OÄober g W a illa stuk,'igenom en saligdod 
forlöft ifmti denr'a üsia Trüldomen, hwar uti wi 
andra iil M r e delen Mycket siukliga uti fratande 
sorg mäste W i W K i a D > fom dm Alsmäg, 
tige lZmden W M e M a n g oß krafter at emot, 

3j|a' rBarb|rernas'Mda handterände. Denria 
HiMtz. war gister ltft Calmar och lemnade uti 
M g W brkymmÄester sig Mm med 'sin Hustru 
manga fmä Barn: UärMön Ehristeir dör fär 
man: lof at degrafwa, honom pä en dertil uljedd 

Dats,utom Maden, da G l M a r n e fä lof at 
'dem sielfMittbärq, pä en war egen Fänge-bär 
in<i)dde mi nägon gamma! räck eller hwad som 

Wnfäs . 

' M r ' M / h ß g H s Mande, hwartil hän lemnade 
oß ime-bagar; vrldechwilka wi ej utan befynner-
liga silmens rörelser betracktade war dyra Frälsa-
res Hugneliga Födelft, hwarigenom wi blifwit 
ifranden ewiga träldomen beftiade, och kunde oß 

' afwen'ifrän den timmeliga i sinom tid frälsa. 
Han 



^nn bar ock derpäbewisat emot oß dyrbaravrof. 
Pfunde ej annat än med wórdnad pärnmna 
U m W « W i st n m n g a W G ^ M m 
sria ock lediaa Christna nyttiat, och med tumne-
t Ä f f i c r U w a u a x och tiders hast'ga 
% S & , wid hwilka tilfällen man m * 
gmmande lhckasälitet wet at werderâ de statt-
bara sörmaner man W^™^*™*?* 
utan blngsel ürkiänna det rattmättga ïorj,jom 
wi5 3denes stnl förtimt at wm. M ma-
ste underkasta oß AUmagtens nadlga wcha. 

Wi siurade säledes uti war milda Fraisa« 
res IEsu Namn det Gamla Aret,Honnandes 
det Nya m* med en hiertans ftrnojelse utt Gu-
doch en W sörhoppning oä W p g f r ^ 
som är war och alla bedroswade S ^ a s enda 
rost och tilfiykt. 'Manfickarfara, at blott we« 
a af Gud, är ei större f ägnad an weta af hwar 
mänga lyckans f/rmoner ligga, utan nagotd raf 
aaa men at kiänna och t.ena Gud, kan gwra 
d n sivä aste träldom sa försockrad, at han blw 
anledd Mm en borda den man med ett förno -
samt talamod drager, rüttsä länge himmelenbe-
war Hela werldm är alt fr liter, ock wan-
H g bade at kunna rätt strnöja och plaga en 
VäL i hwars hierta Gnd bor. ty hon ofwe -
3 alt stort och föraktar alla plagor, hon anser 
dem för blottâ smasaker, wüderpustar och stug-
M , som hastigt studsa tilbakars. 

B4 Kejfa-

§ 
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Kejsaren, som ifrän war ankomst hittil Fez 

warlt l'ka lom ifrän sina sinnen, continuerade 
t begimnellen afbetta Aret pä somma \att at iüa 
handtera och plaga oß med ett gansta swart arbe-
te, \a at det for oß synles nästan omöjeligit al 
länge kunna emoista: Men som de gamla Tra-
larna berättade oß at han ej altid framsar uti sitt 
ralerie, utan stundom har eit rnildare sinne ernot 
de Chrijtne, sä giorde wi oß mera hopp om na-
gon undring uti wära olldeliga plägor, samt wa-
gad^ss mycket at wi kastade oß ned für honom, 
en gang da han tycktes wara wid godt humeur^ 
och begiärade nägot lil Kläder, da Han war fa 
ftikoUlg ar Han lät gifwa oß Hwar och en utaf de 
CHnstne Trälarna 4 Ducater til at îiùpa Klä
der före, torn här brukas och kallas gemenligen 
Wärd-Ducater, hwilka gialla ej mer an unae, 
farl!gen,i2 Daler Kopparmym stycket. 

I begynnelsm af Februari! Monad lathan 
fltftoa oß j o forgar Aolm, hwarntaf wi don, e. 
at han stundom lika fom firaäter sin gromhet 
ow wlsar sig mera Mmniffiolik, churu det wa-
rar tnter mvcket )änge. Mitt tilständ uti begyn-
uelsen pa delta Aret war aanlka sivagt och siukli, 
8>t: Mm jag kunde icke derföre frias ftau det fwä-
ra arbem, fom wi woro palagde fä framt jaa 
intet wille betala til Boulcheven eller Alcajder-
na Hwar bat nägra pmningar, Hwartil jag llti 
m'tt elände war gansta ofórmógen ; men i stuck-
tan at aldeles blifwa forlorad, fä nódgades jag 

chm-
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esomoftast lofa mig i f rän arbete fä länge, som 
jag kunde sorffaffa mig nägra penningar: Och i 
brist derutaf kunde hwackn jfofdorn eller fram, 
por bestlo mig ifrän ett ständig! trälande. W i 
hade ntt bcgynnelscn warit gansta illa utkomne 
Har utl Fez,, $ wi kunde onn'jeliger. leftva afdet 
lilla wi singo om dagen af Kejsaren, och alt hwad 
wi hade til understöd alla tilsachmans woro de 
7 Guineer, som jag giömde undan da jag blef ta-
gen; om inttt Herr Konsul Georßc Logie uti 
Algier wavit sä gunstig üch stickat oß den i Fe. 
bruarij 17^ 50 stocken Wcrel-Ducater, fast 
an han dertil ämm ej fadt nägon mig bekant bt* 
fallning ifran Sweriqet. Sedermera blef mig 
ock lilstickat, ifrän nägra stocken Swensta^op. 
vaerdie Capitainer som woro uti Gebraltar och 
fadt weta om-wärt ctónÖc, 8 Ducater ock 16 
Blanquin. Den 2 ; Januar« ofied en of wka 
Swenffa Goßar fallad Gustav Lambrich ester 
engM'sta längsam wattufotgenom en pinsam död, 
haMbar lftan Oland, Salig Herr Kyrkoherden 
Larnbrichs Son, hafwonde ännu sin k. Moder 
en bedrofwad Anka uti lifwet, bwilken wi med 
all sorgfällighet samma dagen wäibegrofwo. 

Kejsarens ostadiga sinne fingo wi dageligen 
fornlmma uti de första Mänadmia paaret, fast 
änhan under den tiden plägade mera sina egna 
Officerare an oß Christne, ly stundom lät han 
sta dem med fiäppar fä man trodde dem aldrlg 
undstlppa med lifwet. och stundom mäste de til 

B f Hans 
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hans förnöj'else bitas och fäfta emot hwar ondra, 
med sädon härdhet och sä lange, at de utaf Bleffu-
re r , fom de undfätt af hwarandra, stundom sun-
tes utom hopp at lefwa. Det ar alt sir hlffell-
git st pä dem da Kcjsaren besaller at de stola bi-
tas ; lifa fom arga hundar rasa de cmot hwaran-
dra helt nafna och bita stora stocken utur kroppen 
pä hwar andra. Aswenledes befaller han sina 
eqna ibland under sitt raferi at sittia tll hast och 
fatta hwar andra i stiägget, da Hans Herrar 
med kiäpvar komma ock sia pa Hastarne at del 
bär af, sä at hwad de sä tag uti mäste af siläg-
get fóljo med. 

Utidylifa härda och wederstyggeliga S k ä -
do-spe! finner han sin enda förnöjelse, och Hans 
sinne förändrar sig sä hastigt emellan M'ld - och 
Grymhet, at da han tyckes wara aldrabast ta 
humeur, sä kan Han ett ögnablick der ester for-
öswa det grymmaste Tyranni, Uta som dm i 
Martii da Han ä nyo lät gifwo de Chr»stno 20 
Korgar fnlla med Aplm och en liten stund der ef-
ter lät han stä en Christen Portugis, som want 
2 4 ä r uti träldom, sä elandigt, at man e, sag 
nägot lif nti honom; En Jude som tllllka med 
Spaniorerna war til sänga tagen, glorde den e-
na stunden accord med Kejsaren om sin besrielse 
emot 300 Pefos, mm sä dagar derefter blef han 
palagd ot betola 560 Ducater, Ça at alt hwad 
Kejfarm stutor eller tolor kon man aldrltz torlita 
jig uppä, emedon hon merendels altid gior twert 
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deremot. Om man janmförer den sig sä hogl yf-
wande mennistian, som sa gierna smickrar sig af 
mildhet, barmhertighet och rültwisa, emot de 
andra diuren, sä öftvergär Hon i sin grand alla 
willdiur i grymhet, ly Hon stonar ej m gang sttt 
egit flägte; om icke en battre uxfosiran 06' lag 
"aval Henne foglig. At Barbarernefan bäfi si
nas stapnadm of dm Heliga Paradisista MM-
nistians fvrjkrackeliga fall i synd. 

Uli Martii Monad war Kejsaren dock ncht« 
f et god emot de Christna, fa at han stundom da 
det war swärt owader och regn nar w> kommo 
ut at arbeta, lät oß gä tilbaka och blifwa hem-
ma uti Knuten, äfwenwäl lämnade han oßZ'.ne 
dagars ftihct til at fira war Pasta Hogtid uppil : 
Men dcnnahans mildhet blef innan kort forward-
lad uti Toranni, besymerl-gen efter den 13 A-
prill, da hans F M a g , Lent eller Barn dam 
kallad, begyntes. Keifarens Fastlao, som de kal, 
la Ramdam ester Mahometansta Läran,begyn-
nes uti Aprill Manad da man blifwer No-ma-
nan warst, och warar uti^tne Monader och llu-
tas sä snart de ester dm tiden sornimma Nytan-
ningen; uti deße 3 Mänadcr sastar Keßaren alla 
dagar ifrän Solens up til des undergang, men 
Hela natten ater dricker och dundrar Han fom en 
galen Mennistia tillika med sine Herrar och Of
ficerare ; denna tiden kommer han aldrig til ns-
gen affina Hustrnr, emedon hon der til ür alt 
for helig, ty Kejsorm halles af Morerna for tn 

Saner, 
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Sanft eller ett Hclgon, och denna tiden tro de at 
han ständigt är ltti samtgl med Mabomet. Me-
rerna holla denno Fastlag pä samma salt, men 
allenost uti en Mänad eller den sidsta. 

Denna tiden lat hau morda större beim 
utaf sina förnämsta Öfficerare, andro lät han 
gansta illa pista och pläga och de Christne med 
ett fördubbladt swärt arbete twinga under AI-
cajdernas omänsteliga hander med hugg och flag, 
fa de föllo som doda under bördorna och trodde wi 
ofta aldrig flippa med lifwet ifrän arbelet,^ som 
emot wonligheten stundom warade til sent pä not-
ten, besynncrligen de forsta 14 dagarna utaf des 
Fastelag, da Kejfarcn nastan standigt war nar-
warande: Men sedermera blef han nägot battre 
til humeurs da Han sick M présent Utas Gou
verneuren Uti Salée, som bestod as Rodt och 
Blädt Kläde, Hwilfet Hon genast fände til J u -
darna med bcsallning. at de derfore stulle betala 
3000 Ducater, fast än det ej kunde wara ioo:de ' 
wärdt. I flutet of April Mänad kommo tid-
uingar at Breverna stulle til ett stort antal fom-
ma til Kejsaren, hwiifet honom gansta mycket 0-
roade, ester Hon ej wiste om de f ommo som sien» 
der eller wänner. Brever kollas här egentelige» 
Londs-folfet eller Bergs bebyggare, hwilfo män-
go tustnde tilsommons resa hela Landet igenom; 
de söra med ßg Hustmr, B a r n , Bostap och 
alt hwad de äga, der de finno en beZwämlig 
plats siä de up sina Tiall, plüja och sää: Men 

ester 
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ester Skiörden broto de up och sofa andra plot-
ftr; da deßa Fläckar rrätsa hwar andra, hafwa 
de ständiga frig sins euicllan, och den som win-
ner borttager de andras egendpm od) stingrar de 
öfwerblesna; med Stadernas Inbyggare hofwo 
de ock ständigt fienleligheter, emedan de bortröf, 

,wa och stiälä iftan Städernos Folk deras Krea-
tur, och annan egendom, hwilfet de ock gioro lil-
bafa. Kejsaren plägar merendels hafwa Fred 
med Breverna sedan hau sa mycket fórlorat wid 
deros simdstap, emedon de 7 ganger satt honom 
ifrän Kejsare* wardighete» och satt hans Bror 
Mulli Gedri8 i hans stalle, för hwilken ordsak 
Kejsaren sä mycket frucktade deras ankomst, ehu-
ru de annars borde anses for hans Underjatare. 

; Den 30 April om morgonm singo wi längt 
ifran se Breverna hwarest de kommo togandes 
emot Slottet. Deras Armée fades besta utaf 
iG,ooo Man, hwilfet an.'ol war wido större ün 
det Kejsaren i hast kunde sammankalla, tl) Kej-
saren allena har gooo Man l e g r e r u i Maece
nas som üro goda Soldater, mm hm» kunde for 
tidens korthet ej fä dem hit, wid delta lilfallet. 
Han lät icke desto mindre npställa de S w o r t o , 
fom hon här hor Ol Commendem^ hwilfos Oll, 
tol stiger aliéna til 15^0 Wlan och förordnade 
Halfparten utaf de Christna pä Slottet, och den 
andra Hälften ul Staden Fez at handtera S toc , 
kenen. P ä Sio-tet har Kejsaren 12 stocken Ca-
ngner til 4 R , 6 fiycken af Metall och 6 af 

M a l m , 
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Malm, som blefwö pä flacka. Faltet utfläpade 
och stöttes af de Christna, emedan Morerna ej 
forsto sig dcrpo, pä S tads Mnrarna hafwa de 
ollenost 8 Stocken al J e m , hwilfa dock til stor-
re delen üro af rost förstiämde sä wal somde for, 
r a , hwilfa ock af oß uppaßades; Kejsaren jatte 
sig stets til Hast ftamfor sina Swar ta med en 
Lants uti handen och förwäntade Brevernas an, 
komst: M m da de woro nägot mera an ett Ga-
non-stott ifton Slottet, giorde de m halt utisin 
rnarcbe, da deros fömämsto Officerare KÖO 
ftom och lato fora med sig 8oo-.de For , hwilfet 
Kejsaren onfäg fäsom ett Freds.tefn och red for, 
denstuil allena emot dem och befalte, at de stulle 
komma ester honom med 2:ne Borickor et stags 
fme Asnor som kunno bäro swäro tyngder. Deße 
lostodes med Krul ock) Kulor, hworpa han ester 
giord hälfniag pä de Brevers Officerare emot-
tog de 8oo:de Foren, sosom m Present och gaf 
dem de med Arnunition lastode Borikor tilbo-
ko, hwormed den fórro Freden confirmerades 
och Kejsaren kom tilbaka och lade sig uti sitt up-
stagna Tült utan für Slottet, men Brevem* 
(logo up sina Tält pä platseu derfde stadnade, 
sedermera kommo nagra af de förnamsta Brever 
til Kejsarm uti hans Tä l t , hwilka forestalde ho-
nom at de woro nödiga om penningar, och hoppa-
des at han, fom deras W a n wille hielpa dem 
dermed ; men han swarade at de äro rifare än han 
och at han intet ägde nägra penningar, förr ün 
han fätt utlösen för stua Christna, samt bad dem 
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at de wille lefwa fom Brüder och försäfrade dem 
om sin Wünstap: Men oaklal sä giällande ffiäl 
och hans Kejstrliga försakran, lwingade de Ho, 
nom sä härdl at han mäste afdraga sig sin egen 
R « k och sürära til en utaf de utstickade, och 
Hans Herrar mäste gifwa sina Rackar til andra, 
hwarfore de pä Hans tragnaanhollanoch forstal-
da godhiertenhet ünteligen lämnade honom den 
gangen i frid, delta mäste han alla 4 dagarne de 
här wistades giora. Men da de den Z'.d« Maji 
reste häriftän togo de med sig alla Hans Kreatur, 
sä utaf Fänad som Far och Kameler. Han for-
lorade ansenligen wid deras befok, dock war hau 
nögd med, at siippa sä lütt, emedan han tilförne 
S i u ganger af dem warit dethroniferad. 

D e 800ÖC Form, som Breverna sticknckte 
til Kejsaren, gaf han sina l e g r e r , hwilka genast 
lifo fom Ulfwar togo det de forst träffade; men 
som antolet pä de Swor to wor naston dubbelt 
emot Fären, sä byl̂ e de pä intet annat sätt,^an 
de togo ut sina stora Knifwor och höggo Foren 
lefwonde twärt os, sedon sprungo de med balfwa 
Färet pa ruggen, da en annon, fom intet fott na-
got, kom dereftcr och högg Halfporten derutaf, 
ja at det war rätt ynckeligit ot ästodo, huru lllo 
och obarmhértigt de hóggo de ormo Kreaturen 
uti styckm. 

Kejsaren hode sedermera dageligen besof u-
taf andra Brever, hwilka han mermdels for, 

nögde 



nogde med en Présent utaf 10 Pesos: mm det 
ïom fa manga at han pä flutet nödgades at taga 
in'sitt Tält och hälla sig inné pä Slottet, hwa-
rest de Brever ej wägade at lwinga honom sa 
swärt. Den 10 Maji fingo wi alla ChristiMu-
taf Kejsaren io Blanquin tzwardera at kiöpa oß 
Skor cller Parnpoucher jore, de Sworta gof 
han hwardera s Pcfos, och til die Ludi hwarde/ 
ra io Pesos, fa at han denna tiden war af et o-
wanligt gotlt humeur, soln>warade ünda til 
Maji Mänads flut. i " 7 

m Uti Junii Mänad böriade Kejsaren ä nyo 
at illo Hondtero och pläga de Christne, samt mör-
dade mängfalliga utaf sitt egit Folk, sä at wi 
frncktade atbllfwa pä ett grymt salt oförmodeli, 
gen besriade ifrän war träldom. En Portugis, 
fom war Alcajd öfwer de Christna Goßarna, 
hwilka paßade up Kejsorens Hästar, hade stagit 
Hästarna, hwilfet blef berättadt fór Kejmren, 
fom genast fallade Portugifen for fig och frogN' 
de honom om han icke war ett S w i n , ^hwartil 
han mäste saja ja, da sade Kejsaren at Asnor och 
och Borikor stol mon stä, men inga Hästar^ 
och dn stol ej längre wara min Alcajd. Derpa 
lät han falla alla Goßarna nppo Slottet, och be-
falte dem pefo finger pä Portugilen ock ropa 
Helluf del är Swin . Sedermera blef en Franst 
fall lil Hast. Alcajd och den afsatte Portugifen 
mäste ga med oß andra at arbeta. D m is Ju
nii stiöt Kejsaren sielf ihiäl sin egen Kock och en 

utaf 
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Kejsaren tycktes wara wid rttgef battu hu
meur uti begynnelstn afJulii Mänad, da Han 
lät gifwa oß 39 korgar Aplen och den i2-.te dito 
da Hans Rarndarn war flatat, fingo wi frihet i-
ftäli arbete den dagen, som han firade sin Pasta 
som de kalla Eidiseér, men'denna Hans mlldyet 
blef fnart ändad da hm sick weta at Gouver
neuren uti Saleé hor lotit et EnMfft Skiepp, 
som worit forsedt med Turkistt Pali', ftitt passe
ra, hwî lket förtörnode honom fä mycket, fostän 
han tilsörne gifwit ordres derlil, at han lät fast-
toga Gouverneurens Broder och ofkläda ho-
nom blott och bar, famt befalle jattio honom uti 
Iernchojor tils den 18 de Julii, da Kejsaren sielf 
högg huhoudet as honom uti s hugg med sin S a -
bel. För denna ordsak upkom cn stör omighet e-
mellan Saleeoch Kejsaren, samt des Son Prin
sen utaf Marocco. 

Wid fommo tid kommo ungefärligen 200 
Brever och begiürode fä tola med Kejsaren, som 
da han kom ridaude ifrän Slottet, stadnode in-
nan for Grafwen deruti wi tzingo och arbetade, 
Och da Breverne ej fingo ett astundat Swar pä 
sin begiäran, fä blefwo de gansta förbittrade och 
begynle pä Ol ropa Hamacca, Harrami, Kar. 

C ran, 
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ran , som pä deros Spraf betyder de härdaste 
fmädeord, Christnom oanständige och rätteligen 
straffoare, samt wille taga fast pä Kejsaren, men 
som de ej fommo sä hastigt öfwer Grafwen och 
han red uti füllt gallop up til Slottet, fä funde 
de intet hinna honom. Ingen af dem som warit 
här mänga är uti träldom funde paminna sig at 
de nägonsin sedt Ke»/oren rido sä fort, som den-
NO gongen; men wal Barbarer pä et Barbaristt 
D t sin Smordos säferhet försöfa, mm de ropa-
de dock och fallade honom alla de försmadeligoste 
tilnomn, som de funde pahitto, samt frägade oß 
Christna, hwarföre wi wille arbeta hos en fa-
dan - - som Mulli Abdulla är , sä sworabe wi 
at wi woro twungne. D e begiarade at wi fful« 
le följa med dem och lofwade oß mera friha, 
mm de gamla Trälarna, som fiande deßa Bre-
v e r , sörsüfradc oß, at de woro warre och intet 
battre ün Kejsaren, hwarföre wi sivarade nej pa 
deras begiaran, bä de redo sin wäg gansta for, 
biltrade, och önstode ot de fätt fott ra Kejsaren, 
somt lato sörstä at de snart stolat minstat Hans 
wülde. 

Den 20 Julii blef antalet af de Christna 
Trälarne föröft med 20 stycken Fransta, utom 
12 stocken til, som bliswit uti Te tuan , hwilka 
ej längesedan tillika rned3:ne stycken Fransta Far-
tyg bliswit tagne utaf Tetuanerne. Följonde do-
gen kom äfwenwäl 8 stycken Franste Trälor Hit. 
iftän Marocco, hwilka gansta mycket prifode 

och 



och berömde war Swensta Confuî uti Algier 
Herr Logic, och berättode ot hon ffickatdenuo-
de mat och penningar til deras understöd, da 
deremot den Fransta Confuln pä intet sätt sökt 
at hielpa dem wid delta tilfället. Deße 8 kom-
Mo Hit pä det sätlel, at Fransta Capitain Monl. 
Cailiou jrän Nantes blef tagen af en Saletiner 
uti Spansta Stón och af storm blef drifwen lil 
Algier, hwariftän Caparen forde dem äter til-
bakars til Saleé, och derifrän til Marocco, och 
som Printfen of Marocco och Kejsaren af Fez 
hafwa halften hwor of Saleé,:sâ bchalde Print, 
sen utom Capitainen 8 och de andre 8 hitsticka, 
des. Denna Gaparen förde et Tremasta For-
tyg med i2 Ganoner, ocĥ som mig berüttades 
stnlle deriftän 1756 äter utgädt 2 stycken Trema» 
sta CapareSkiep heltM)0, om 18och20 Cano
ner , sa at i Saleé/ nu larer saledes sinnas »me 
Fartyg och ej fiera. 

D e t M g a utaf M i M^nad war oß̂  ett 
gansta swart arbete pälagt, som war at räusa 
Grafwarna omkring Slottet och at grafwa en 
diup Brunn, som wi mäste upföea en hög Mur 
omf ring, faml at formera en stor Iórdhög, hwar 
uppä wi mäste bära all jorden fom dertil fordra-
des utur Grafwarna. Denna Iordhógen blef 
giord för Keisoren at sittia uppä, sa at han kun-
de se sig omkring, emedan Landet rundt oM är 
tzelt statt, sä at wi soledes ständigt blefwo drefne 
vfwer den wanliga tiden, besynnerligen den 26 
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Julii d3 Keiforen war hos oß hela dagen Uti ett 
forbittrafctjmne, han fall pä Hasten och lode 
händemO äfwer huhvudet eller r*i Sadelknappen 
och ropade ständig! Derrup femni helluf, det 
är, stä pä de Christna Swinen, utaf wrede tug-
gade han stum lika som en Hast, sä at ftaagan 
M ned pa kladerno, och Alcajderna ester hans 
befallning stogo de Christna, so at deras kroppar 
woro hell bloa och mav^a utaf oß woro m son, 
derflagna, at wi mäste hemföras til Knuten pä 
Borikor, da wi ändteligen st < ade den dogms 
arbete Klockan « om natten. Hwar och en kan 
lätteligm föreställa sig med hwad smarta wi den 
natten öfwerlefde och huru lilen hwila wi kunde 
hafwa at emotstä föijande^ dagens swärigbeter, 
da war hela kropp war sä öm at wi ej pä nägon-
dera sidan klmde ligga. *<2Bi fncktade at Keisa-
ren stulle wara as famma onda sinnelag följande 
dagen, mm til war lycko fä war han bättte til 
sinnes, fa at han lüt gifwa oß allafammans 
Christna Trälar rödt Klüde til Lifstyckm; men 
de Fransta, hwilka han mera tyckte om, gaf han 
üfwen Boror tillifa, Hans goda sinne warade 
sedermera ända til Mänadens stut. Han hade 
wid denna tiden lätit tillago en stör Mältid och 
ärnode at biuda til fig de Förnämsta ofStäder-
na Fez ochFezvillie; men da all ting war far« 
digt och alla Rätterna woro burna til hans Tült, 
kallade han fram alla de Christna, och befalde 
dem fättia sig et styckc ifrän Tältet, sedermera 
lät han bära alla anrättningarna til oß med be, 
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fanning atwi (fülle äta dem up. Til stör« delen 
tünckte wi at det stalle stie pa et ordmteligit satt, 
men da wi sago at de, som focji fommo ü\ bor-
jatx? e, alleno ot 3ta med störsto appetite, mon 
<lfwen giümde storo stocken hos sig, so blef en all-
man rörelse och den som starckast war, giorde 
bästa Mältiden; anrättningarna woro würfeli, 
gen wäl tillagade merendels pä Spanstt satt Utas 
Kejsarens H u M r ; wi rüf nade denna war wäl-
planning säsom ett lecken af Kejsarms goda hu» 
meur / m e n den war fnapt förbi förr än Kej!a-
ren lät eländeligen drifwa oß uti arbete med bra 
siryf, fä atwi fingo dprt betala Mältiden. 

I begynnelfm pä Augufti Monad fingo 
wi den hngneligo T idn ingen igen om Bres af Ca
pitain Weilli ifrän Tetuan , som af Herr Con
fiai Bellman uti Cadix sott strifwelse, ot Hans 
Kong!. Maj:t war Allernodigste Konung har * 
Nädcr behogot ot refolvera wor utlösen, hwil-
let ej annot funde än hos oß lörordsafa en hier-
telig fägnad, fast än den pä intet annat satt f un, 
de llttryckos, än wedelst troguo och innerliga 
silckningar til den Alsmagtiga Gudm, som all-
rina förmär, at han wille styrfa och uopehalla sin 
dura Smorda, förlüna honom all Konal. lock-
salighet, samt förlänga des dura Lifs, ock Mi'.do 
Negcments tid til war och alla trogna Underfä-
tores glädie och %naö . W a r a wanliga plä-
gor continuerade dageligen, men Uti ett meto 
gynnande hopp; hwarutaf wi stürcktes at med 
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mera standaftighet och storre tälamodemctstäas, 
la widrigheter. 

Den i2 Augufti kom mutas he Mahome-
taners Heligo ifrän Mecka at besika Kei'aren, 
forandes med sig Mahorncts Flogg, fom är helt 
hwit. Kejsaren red ut emot honom och wid pä-
Hälsandet steg Kejsaren utaf Hosten och söll tillika 
med den, fom forde Flaggen ned til Iorden, da 
de gansta wänligen omsamnade och kyste hwar-
andra, sedermera kyste Kejsaren pa Flaggen och 
red tiibaka, hwarpa den heliga Flaggen särdes 
in pa Slottet, til Keisarens Hustrur, hwilka 
allasammans mäste kyßa po den samma,t men 
dertil at so lofräknas för en gansta (tot förmän. 
W i ssutade Augutti Mänad uti war wanliga 
bedröfwelfe och wantade sörgiäfwes at fä nägra 
widare Tidningor om war defrielst. Uti ett lifo 
tiwijweloktigt hoop begynte wi September Mä-
nad, dock nylliade den förmonen ot Kejsaren nu 
sä wol, som uti flutet pä förlcdm Mänad warjt 
gansta stadig och god til sinnes. 

Den 12 September kom hit ifron Macke-
näs ollo Kejsorens Negrar, som äro 8020 Man 
lil Hast, de stä uti Kejsarens fold, dock fä de 
ej nagon wiß lön, utan mäste wara nögde med 
det, fom Kejsaren wil gifwa dem, da de en gäng 
om oret hälft» pä honom, ty de äro kiöpte Trä-
lar och ej frie. 

' ©«irifc 



Denna gangen fingo de 50,000 härda Stydk 
von Achten, med Hwilka de fingo befollning ot 
refo Hem til sina AnHöriga, mm genast komma 
tilbaka och fólja med Kejsaren pa en Resa, som 
hon ärnode ot giöro til Tetuan eller Salec, 
hwilken sedermera blef om intet giord igenom det 
at Hans Son Printsen af Marocco reste til 
Laleé. 

Denna tiden kommo de Brever til sior 
myckmhet at hälsa pä Kejsaren: mm reste alla 
mißnögda här ifrän, emedan de ej fingo nagon 
tingutaf honom, tyHans NU warande Capital 
berättas wara gansta litet. Ifran Saleé fingo 
wi weta ot Printsen af Marocco warit der och 
twingat en owanlig Skatt af de Christna Kiöp-
münnerna ochMorèrna, som stigil öswer 200,000 
Ducater och at han lätit flä ihiäl en Engelsman 
kallad Mester Mouhnfens, som giordt nägon 
swärighet wid at betala de päsordrode penningar. 

Den 17 September fom änteligm Bref«-
frän Alcajd Lucas uti Tetuan til Kejsaren om 
Lösen för 13 Swenste och 0 Franste; men torn 
2:ne afwäea worodöde, sa worowi aliénait 
Swenste, hwarföre Kejsaren räknadeoß til de 9 
Franste och swarade tilbaka at han wille bafwa 
100 Canou-kulor til för hwar och en utaf de 20 
Christne, fom woro päsordrade, och at hau ej wil, 
le lata dem gä, förr än alla de andra Christna 
blefwo utlöste, ty han wille intet gierna mista de 
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Franiïo, emedou z:nc stycken of dem woro stsn-
digt po Slottet och passade up lionom, somt äro 
answarlgo fvr alt hwad hon äger; hon lät för, 
denlful strifwa til Dernetrii uti Tetuan om alla 
de Chrisiuos utlöfonde, sä ot det stod i Guds Hand 
nor wi kommo här ifrän. W i lefde dock uti 
ett godt hopp och kunde ej tilfyllest prifo och lofwa 
Gud, famt wolstgno war milda och nädigo Of-
werhet, som behagat at täncko pä oß uti wärt e-
lande, fast än wi fogo oß liko fom öfweraifnc 
och bortglömde utaf alla fordna Wanner och an-
höriga uti Sweriget, emedan wi under den läng-
fomma tiden wi här wistodes icke en endo gong 
fätt fägno oß utaf den minsta ffrifwelfe eller tid-
ning hemman ifrän, ehuruwäl wi mängfoldiga 
ganger strifwit til Sweriget, fast wi äro ofäkra 
nog om wora Bref fommit fort eller intet. 

D m 17 September war en utaf Morer-
nas Heligdogor fom Ma$ Eidilkebir, da wi 
alle Christne friades ifrän arbete. 

a Den 18 kom en Marquet ifrän Tetuan. 
S a kallas höret Sällstap afHaydlonde, som til, 
sommons resa isron den ena Staden lil den an, 
dra{ lika fom m Caravan, cmedijnollo Reson-
de söfo Ol kommo med den somma uti Sällstap, 
den bestar gemmligen of ioo:de)Mulor, eller 
Cameler, dewfwer m förer styrslsen. Med den-
na Marque« anfommo lopo-dc Canon-Kulor 
til Kejsaren fäsom en fordrod Present für de 9 
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Franffe, do Kejsaren frägade hwarföre icke hela 
Summan, fom han hade begiärt war kommen 
ester det war 20 Christue, fom stulle utlöfas, ty 
hau räknade oß Swenste ibland de Franste. 

Uti flutet vo September Monad war jag 
gansta siuk, men lifa füllt twjngad at arbeto. 
Mi« Styrman Cornelius Helm blef ock illO 
sink, liggonde fä wäl sorn Goßen Llans Lunck 
Uli Feber. 

Uli begynnclsm of Grober Mänad woro, 
de ibland oß Srvensta ännu ett gansta siakligtt 
tilstond, hwarutaf wärt eläade och rnänga swä-
righeter giordes mera härdo och olideligo. 

Den 16 O&ober kom m Caffilie font är 
näston det somma som Marquer, mm bestär af 
ej mer än 40 a 50 Mulor eller Cameler, hwil-
km hisbracf te alla Christna Trülar, fom woro 
uti Tetuan undanlagandes de Swensta, fom 
war Capitain Weilli tillifo med 5 utaf wära 
Sfieps besättningar, hwilka som Timmerman-
ner arbetade po Galerers förfärdigande. An-
takt pä de Cbristne Trälarne fom fommo iftä« 
Tetuan war in alles 20. nemligm 12 Spaniorer 
vch 8 Franzmänner. Ingen Franzman ehurtl-
wäl han är Timmerman wil här ätaga sig nä, 
got dylikt arbete, utan de fäga sig hüldre wilja 
lida alt hwad de kunna, än otsielfwa fôtforbfoa 
werktyg ärnade til de Christnas förföljande. èff 
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wenwäl fom ä nyo Bref ifrän Alcajd, Lucas 
Gouverneuren Uti Tetuan om war och de 9 
Franstas UtlöfM, fflltlt IÏ Portugifers : M m som 
Kejsaren intet satt nägot Bref ifrän Herrar D e . 
rnetrii, som hade wära Affairer om hünder, 
hwilko borde strifwa til Kejsaren pä de Europei-
sto Maaters wägnar, för hwilfa de har äro 
Cornmiffionairer, mm til denna tiden ej strif-
wit et endoord om styndfamhetms äfordrande til 
war beftielfe; sä lrodde Kejsaren intet Alcaj
den , utan fände en utaf sina Herrar ned til T e . 
tuan dm 20 Oétober at för wißhet nnderrätta 
sig, om underhandlingen war afflutod angäende 
de Christnos utlöfen, som mo« päsordrade; se-
dermera utlät Kejsaren sig för sina Herrar al om 
denna ulstickaden kommer med goda tidningor til-
bofa, so stolo alla de Christna Tralarno so ga 
lil Tetuan: M m deßa Hans , for oß gunstiga 
touckor worode intet länge, efi) hon hode knapt 
yttradt dem förr än de woro ändrade. 

Den 1 November flokan half Ellofwa for 
Middagen, hade wi Haren forffräckelig och stark 
Iordbäfning, fem worode Uli «o minuter. Io r -
den dorrade ock bewefte sig up och ned, saotfol-
ket ej kunde stä utan at solla omkull; et stärkt dön 
och brakande hördes uti Iorden, som remnade 
pä ätsiilliga stallen och uttryckte en mockenhet watn, 
som til sargen war helt rödt, och pä ondro stäl-
len aldeles galt; m stor bei af den högo muren 
omkring fängelfet föll ned; Hufen renmade och et 

utom 



utom Fezbelägit, gamrnaltmäst förfallitCattell 
blef uti grund förstördt; walnet uti Grafwarna 
sqwalpade iftän den ena sidan til den andra, 
Himmelm sörälldrade sin fürg och lika som opua-
de sig Uli Syd'Wäst och Mennistior samt Krea-
tur woro bäfwan och fürsirückelse pokomne;Bar. 
barerna stucko et finger up emot Himmelen, to* 
go of sig sina Turbanter och ropode Arbia, del 
ór Gud. For mitt siufligo tilstond waijm den-
no dogen hemmo uti Knuten och hade so mycket 
mera frihet at beirackta den Högstas underwärck 
och obegripeliüo krast; wid hwilfet tilfalle mzg 
besytlnerligen förestaldes wär milda Fraljares na-
diga fórebadelfe om Mennistiornas Forloßning. 
ester Luc. Evangel. 21. Cap. v. ?'* At det stal 
ste tefn i Solen och i Manon och i Stiernorne, 
och pä Iorden warder Folkena ängest ochdesto-
la förlwifia ©cï> Hafwet och wägorna stola moc-
ket bulira, och Mcnmstiorna stola försmügtas 
af rädflo> för de tings förbidelst, som stal kom-
ma öfwer gorden: hwad kunde wal mera ttfna 
förebodelserna alWerldenes ändalyckt, än.detta 
fórstrackeliga lilfallet da Iorden lycktes lika som 
fnlla öfwer ünda, £afwtt reste sig och Kreatu-
ren bäfwade för ftucktan. O! Allmagt, huru ll-
tet weta wi at wrrda dia Näd och huru obered-
de lärer du finna Mennistiorne wid din förstrac-
keliga anfomst! Ewige Gud! om dm grundlosa 
Näd ejerneuern kommer, hwar ffolom wi ssy for 
din rättfärdiabet? HErre tänck pä dina Barm-
hettigh« och icke pä wära öfwerträdelser l I N ' 
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aiut dm Heliga Anda un' waro hierton at wi med 
ene fosto tro mage hôllo oß til din kioro Son 
IEsum Christum och uti wort timmeligo elände 
trösta oß af hans bittra lidonde och ostyldiga dc>d, 
sä kunne wi med trygghet wid so förffräckeliga 
deß ti!kornmelses teken lyfto wärO betungode hus-
wuden np och med glädieförwänto den förloßning 
od) den lön, fom war mildo Försonore uti denna 
Sloro All-Helgone Dagens Heliga Ewangelio 
lofwar fina tolrnodiga Korsdragare, och omsider 
forläna oß den Näd , M wi tillika med alla ut-
kô ode Helgon moge uxpäwaro onleten ftomför 
Stolen tilbedio Honom och säja: Amen! Lof, 
äro od) wishet och tack och pris od) kraft och 
siarckhet wore wärom Gudi ifrän Ewighet til E-
wighet. Amen. Uppenb.ö:?. 

Följonde dagarna frnjjo wi ifrän atstilliga 
Orter tidningar om denna försträckeligoIordbaf-
ningens olyckeligo pofölgder. Hufwlldstaden uti 
Barbariet Mackenäs, blef aldeles i grund öfwer 
önda kastad och öfwer en Million Menniffior of 
Morer och Iudor tilfommons ynckeliĝ en omkom-» 
ne. En Marquet fom ärnode fig iftan Saleé til 
Marocco, blef uti en af Iordmes öpningor i 
grund nedfänckt, derwid omkommo 400 P W O , 
ner utom en stör myckenhet af Afnor och Käme-
ler alla lastode med Kiöpmans waror. Uti 
Staden Fezvillie föllo mängfaldiga Hus omkull 
orh en myckenhet Mennistior. blefwo ihiülflagne. 
22 Stücken Morer och en Hustru blefwo wid 
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delta bedröfweliga tilfäUct tokuga och aldeles i-
ftän sina fiilnm. 

Ett mda Hus föll olleno ned uti Staden 
Fez for hwilfen ordsaf De Ludi kommo uti sto-
ra hopar til KM'faren och tackade honorn.for del 
at han medelst sin förbón ho?Gud ock) Mahomet 
formait fo mncket at deras Stod ej ItDtt nogon 
ffoda wid Il'rdbafnillgcn. To de tro at Kejfa-
ren igenom Mahomet fan uträtta Hwad Han wil; 
de ftägade Honom ock ordfoken til denna sorffroc-
f eliga Händelsen, dä l)on ftvorade,ot entstör Ore 
kiste frän Solens nedergäng til des upgang, och 
<den somma hade aliéna et dorn, hwilfet hon un-
der resan floctadc ifrän wünst.a til hogra sidan, 
och der af förordsakades denna Eiementens ro-
reife. 

Den iß November om astonm klockan 9 
klande wi ä nyo en gansta storck Iordbäfning, 
med ett faseligit duller och brakande uti Iorden 
som worode uti zmc Minuter och HuseN dacrade 
so ot wi hwart ögnablcck frucktade at de stulle 
salla pä oß. Klockan half 10 fä wül fom klockan 
10 hade wi ockfä 2:ne Iordffälfningor, hwilfa 
woro gansta hastiga, men ejmocket starcka; wi 
hade dock innom 1 timmas tid z:ne Iordstaf nin, 
gar, hwarutofwor häpenbetoch fmcktan fwär, 
ligen tiltog; fä ot en gonsio stör förwirring up, 
kom ibland de Christne, emedan den storo Mu-
*n omkrmg Knuten begpnie at falla ned, för 

hwil« 



46 RN- y. y* c 
hwilken ordsak ätstilliga Christne sä wäl som de 
Catbolste Prästerna gingo utom Knuten och la
de sig under bar Himmel, ty hela natten wara-
de et gansta flart och behageligit wüder. 

En gansta sior sörsträckelse war Barbarer-
na äfwm tüfommen, de lupo hopetals utom 
Staden pa de största Högder de kunde sinna, 
siöngo och äfallade Gud och Mahomet. Kejsa-
ren lag 8 dagar ständigt under Tältet och wäga-
de sig under den tiden intet in ja Slottet, ty 
han war til fängs om astonm da dm andra jord-
bälningm begynle, men blef fä försträckt da 
Slottet begynte ot darro och all hans Gewär of 
sig sielfwe föllo ned, ot hon sprong ut bim ock) 
bor med m sädon häpmhet och hostet de ej hun, 
no honom med Hans Häst förr än utom S lo t s , 
garden, och har man aldrig sedt Kejsaren sä ha-
stigl springa, fom denna gangen. Iudarna wo-
ro ej mindre sörfärade, be torde intet blifwa in-
ne Uli sina Hus , utan lägo en längsam lid under 
Tall och hZllo bedröfweliga Sorge/fäster po hwil-
ko de med en ölnkelig jämmer begrälo de Mi 
Mackenâs omfomne Iudar. 

Den 22 November Klockan 7 om Mor-
gonen, hordes et gansta starckt don och brafonde 
uti Io rdm, fom da äfwm wäl stiälfde nägot, 
men det worode intet en rninut. 

Den 2 ; dito blefwo wi befalle til at taga 
af 
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af den höga Muren omfring Knuten 6 olnor, 
da den äterstäende ännu war 14 olnar hbgrundt 
vmfring. 

Denna förflulna Mänad hafwa wi ej wo-
rit sä härdt plägode med arbete som tilförene och 
har jag samt den Franste Capitain warit meren-
dels ständigt fti, ty Alcajderna Ijafwa waiit 
mera bestiedeliga emot mig sedan Tidningar fom-
»NO om war Utlöstn, hwarom wi dock til datum 
ej fätt widare underrättelse ün, som uti Oclober 
Mänad berättades. 

Med December Monads begynnelft fingo 
wi ifrän älstilliga stallen-Tidningar om de de-
dröfweliga psfölgder, som Iordbästüngen af dm 
l November sörordsakat uti Europa, besonner-
ligen Horde wi med förnndran den stora och wackra 
Staden Linabons försträckeligo UNderglmg och 
Mango iooo:de Mennistiors onckons wärdo och 
hostiga andalyckt. Afwenwal berättades at sto-
den Cadix lidit en stör stodo utaf watnelsiöf, 
werfiödande. , 

W a r t hoop om befrielfe ifton Barbarista 
träldomen blef änteligen til fullo styrckt utafett 
Bref fom mg den nsta December bef cm ikron 
Swmffa Conüiln uti Cadix Herr Jacob Bell-
man, fom berättade för wisso Hans Kongl., Maitts 
war ollernodigste Konungs NädigO Resolution 
om wärt utlösonde och ot anstalt denil redan för 
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ett är sedan war giord och lösen remitterad til 
Heçrar Colleti och Patifliati uti Tetuan, hwil
ka ehuruwäl de bordt stynda war befrielfe, bryd-
de fig dock litet eller intet derom, ty so länge wi 
här woro, strefwo de ej en endo gang sielfwo til 
Kejsaren, hwarföre hay war Mi twifwelsmäl om 
war Nädiga Ofwerhet wille löfo oß eller intet. 

Som Kejsaren denna tiden war »ltaf ett o, 
wanligt godt humeur, fä lät jag en utaf Hans 
Präster, fom Här kollos Sanâos eller Heligo, 
strifwo eu Supplique til honom uti alla de Christ, 
nos Nomn, med begiäron ot hon wille lata oß 
resa hem til wärt Land, emot den löfm som war 
Nädiga Ofwerhet for oß wil betala, foreställan-
des honom at wärt Land war gansta längt borto, 
och at war Nation oldrig tüfogar honom nägot 
ondt; med fiera bewefeligo stal, som Sanften 
sant nodigt at instra. Min Styrman Cornelius 
Helm öfwerlämnade Breftvet til Kejsaren den 
18 December; hau fallade genast famma Sanely 
fom strifwit Brefwet at läfa det för sig, emedan 
han sielf fan hwarfen läfa eller strifwa. D a han 
hade hört Brefwet, fade han Bono Svecus, och 
lade det til, at fä fnart den Exprés, fom han 
siickat lil Tetuan, fommer tilbaka, stola de 
Chrijme frän Sweriget fä refa sin wäg; hwar-
af wi blefwo gansta förnögda och önffade at Kej-
faren altid wille wara af ett fä godt sinne, fom 
han warit nu öfwer enMänads tid. Den 19 De
cember gaf hau oß i7 Korgar med Dadler och 
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befalle atwi stulle fätta oß ned at äta up dem 
od) cm nägon Mor fom och wille toga nägot i-
ftän oß stalle wi stä Hans hufwud i styckm. W i 
route ännu mera Kciiaretts godhet denna tiden; 
alla de Christus Trä'arna föllo ned für honom 
od> flagade det Iudarno intet wille betoio den 
Blanquin fom hwor och en stalle pä Hans räf ning 
hofwo ot lefwo utof, do gaf hau de Christus 
lof, at omJudarne ej wille med goda, stulle de 
Christne stä och twinga dem at betala; han fade 
sedermera til de omfringstämde Morerna, ot 
hon wille det de Christne intet stulle lido nägon 
nöd ,o ty hau är deras Fader, emedan de intet ha« 
de nägon annan här, hon f ollade oß denna tidm 
sina Christne och befalle at ingen Mor ffulle giö-
ra oß nägot ondt. S i fa förmär dock Allmag-
ten at miufa sielfwa Barbarernes Toronnista 
hierton (änstiönt honom mißhaga matte deras 
onda wäfende) mär han will nägon aman sin 
hielp bete. Det är sant, ingen fan sty för HEr, 
rans starcka hand. De harda hiertan giör han 
wefa. Ol uste fräf äro wi, fom wem och fin-
na det af Guds Ord och ändock fä ofta biuda til 
at fätla fiütt oß til arm och dermed wifa iftan 
dm af hwilken all hielp kommer. 

D m 22 December war en stor Batailles, 
Mellan de Brever och de Ludi hwilka sénars tillika 
med Kejsarens legrer wunno platsen och bott, 
logo ifrän Breverne öfwer 6000 Kreatur, sä-
som Cameler, Hästar, Fänad och en stor myc-
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fenhet Fär och Getter. Fältfloget war ei längre 
iftän Slottet ün wi kunde ie deras fäcktande. 
Deras Fältstag stier pä et gansta förwirrat sätt. 
D e äro alla tù Hast och rida utan ordning emot 
hwar andra och ester fórsta Salfwan de stiutit, 
taaa de genast til sina Sablor och söko hwar sin 
Man ot fockto emot, de äro sä blondode om 
hworondro, ot ingen kon otstlljo hwilka som äro 
fiender eller wanner. Kejsaren log steif uti Täl -
tel ock) säg pä dem med störsto kallsinnighet: mm 
nägro utaf Hans Herrar woro med uci^staget, 
pä Kejsorens sido blef olleno 7 Ludier dodo och 
2me blefferade: Men deremot mängfoldigo utaf 
de Brever dödads och illa färade. 

Den 24 December eller Inl-Aston föllo 
wi ned för Kejfaren och begiarade fä firo war 
Inl-högtid, hwartil hon lamnade oß zme dogors 
ftihet. 4:de dog Ju l woro laute Morer tilsam-
mans och kifwade in pä Slottet, hwarfore de 
kommo bädo til Kejsaren uti Hans Tält och klo-
gade po hworondro, da hou stickode ester a:ne 
stocken laddade Mousqueter, hwarmed han ssiöl 
ihiäl bädo Morerna ock) befolte ot de stalle foras 
lil Sanften Sidi Grips Graf, fäjondes Ot de i 
moraon ffolo woro inför Mahomet fem stol stil-
jo tratan emellan dem. En fä prompt execution, 
fom gär fortore än logen, förffrocker wäl folket 
at inbürdes woro oenigt, mm Huru olyckelige äro 
icke de orms mennistiorns ändock, fom stola wän, 
ta sin bade lycka och olycka, af den lag, fom 
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hwälfwer i et endo elokt hufwuds ombyteligä 
sinnelog, der fmosoker under tiden onjes utou 
ronsokning foc mord och mord äter för gode 
gierningar. 

Denna tiden war Kejsaren sä incommo-
derad, at hon hworkeu kunde ga eller rlda, 
hwarsöre hau brukade en hel liteu Chane, 
jom blir drogen of Hans förnämsta Herrar, 
fem föra honom hwart han wil. Den Chnsi-
na Alcajden Paulus stickade Hon til de Ca-
tholste Prästerno och begiärode nägon läke-
dom für'sina incomrnoditeter, da de gmgo 
til Honom och lode piaster pä , fom giorde en 
god werkan, hwarsöre han yttrade sig mycket 
nädigt för Munkorna, och sode, ot de oro et 
bestedeligt Folk, som wille honom wäl, med 
fiere goda egenffaper, som han tillade dem for 
deras Cur. Catholsta Prästema äro ^alttd 
försedde med Läkemedel och första sig pa at-
stilliga Sjnkdommar bättre ün nagon Qwack-
salware. 

W i firade wär Iul-Hogtid sa godt som wo-
ra uärwarandeswära omständigheter tillat; men 
mäste dock med hiertans grämelse finna at mbor-
des kiärlek och förtroende saknades, fast ün det 
ätminstone bordt warit emellan oß Ehnstne, som 
woro utaf Christelig Regligwn och mäste jag af 
bedröfwelfe tilstä ot ock nagre a( egna Lands-
Männer gingo ofta för wida uti oforstand bade e. 

D » mot 
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mot mig och i andre mal, det Gud motte dem för-
lata och under öyonen ställa, samt päminnas om 
alla de goda erindringar jag dem ofta gaf af ett 
redeligtt hjetto, med päminnelse ot mänga bedja 
wäl tor oß i Swerige, därsöre böra wi ej sielf-
we hindra Gud med elaft upförande at höro fä-
done böirer, til war nödiga hjelp med mera. Men 
Gud bättre da hwar och en wille framhärda ester 
sina begiärelfer utan betänfande, sä funde en 
bättre lefnad intet förwäntas; förmaningar sto-
go mänga Christne uti wädret med et högmodigt 
föraf t. Och den fom wille lefwa stilla och austän-
digt blef mermdels hatad och färfmädad; da der, 
emot den, fom funde fupo, fwärjo och duudra 
blef altid hallen för en braf man ochwant pä fort 
tid alla illsintas förtroende. Ufel och bedrofwelig 
lefnad ibland Christna, fom med ödmjufhet bor, 
de underkasta sig det ok, fom de för fyudmes stul 
längt swärare förtimt at droga, och ej uti sin 
pro yttro fä formatua tankar, at de ej wore den 
Christna lagen underfastade uti et Land der mgen 
Lag är. Men Herre Gud omwänd dem ifrän sin 
ondsto och fürläna oß näd at bottlägga den gamla 
Mennistian, och med Nya Met förnya war lef-
nad och wandra ester hans Lagar. 

Ar 1756 begynte wi utifammaförhopvning 
fom wi stutade det förbigängna,^och trodde at wi 
fnart stulle blifwa befriade hüriftäu, men wi woro 
icke fä lyckeliga, och ingen war det, fom befordra-
de war fak da Kejsaren war wid^godt humeur , 

ty 



UN ) * c ra 53 
fi) deremellan war det fafangt at wanta nagon 
Nod. Alcajd Lucas uti Tetuan war den M-
daste, fom styndade pä wot beftielse,, Hon stref 
ssomoftost Kejsaren til derom men sick ejnagot 
sofert swar, ty ester det intet fom nagot Bref»-
ftän Demetrii, sä trodde Kejsaren at Alcajden 
styndade endast pä til sin forde!. Han Mde eck 
sördenstul den 6 Januarii a nyo en Expres til 
Tetuan med befallmng at han stulle underrotto 
fig om utlösen war särdig för de Chrlstne T r a , 
larne som pofordrades, och innom G dagar wara 
tilbaka med sivar, och da stulle han lata oß fa 
resa, sör hwilken ordsak han afwen besaltt at 
Marquetten stulle med detförsta komma ttlFez: 
M m i awemde til det standiga krigande de Lu-
dier bade emot Breverne, sa kom hwarfen Mar-
quetten ej eller Exprès tilbaka PO den utsatte ti-
den, utan wi wantode sörgüswes hela Mana-
den derpä. 

Kejsaren war uti flutet pä Januarii M a -
nad sä frist at han kunde rida til sit Tülf och ha-
de gansta godt sinne sör de Christna, han sade 
som oftast at han intet wille hindra de Chrlstna 
langte, utan at de ffulle sä resa snort hem tll si-
na wanner och anhöriga, som lara wänta r a 
dem, emedan de want sa länge^borta, och har 
hafwa de arma Christna inga wanner; det tyck-
les at wi borde faana oß at Kejsarms fór oßgun-
stiga utlotelser: Men wi kände alt sör wal hans 
ostadiga sinne at ej med sükerhet kunna hoppas det 
ban lofwade. D 3 Ester 

È 
10 11 
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Ester den tillätelfe Kejsaren gifwn oeChrist, 

na at sielfwo staffa sig rätt af Iudarna, fom 
stulle betala en Blanquin om dagm til hwar och 
m a f de Christna Trälarna, fä stoao och illa 
handterade de Indarna, som intet wille betala, 
samt bringade dem hem uti Knuten i arrest, da 
deras Hustrur och Varn fölgde ester med grät 
och ssrif; men det hielvte intet utan de mäste fit, 
ta so lange til deß^de betalt, so ot de stockors 
Iudorno, som har uti Landet stola wara fritt 
Folk, mäste dock tälo ot wora fängor hos de 
Christna, fom woro Trälar.. 

En gansta langsam tid har Kejsaren meren-
dels want innepo Slottet, sä ot hon ej^worit 
längre ün hon lotit bäro sig ut pä Borg-gärden, 
hworest hon hclo dogeu legat pä en stor Tafiau-
tan den ringaste motion; sast ón at Breverne, 
som woro Hans simder härjadt Landet rundt orn, 
kring och borttagit utaf Kejsarms Folk rnongfol-
digo ägodelor, fä ästädode Hon dock alt med koll, 
sinnighet. Delta gaf anledning hos en Höfwits-
man uti en annau S t a d , Ol strifwo til Kejsaren 
det han ligger som et Lejon po Slottet ock tol at de 
Brever och androficnder röfwo och förstöro Londet 
rundt omkring, för hwilken ordsak Kejsaren gas 
ordres lil sina Sroarta uti Maecenas ot de stul' 
le fommo hit od) fäckto emot Breverna, och fort 
derefter fingo wi Tidningar at de Swar ta öfwer-
wunnit 2me storo Läger, hworuti Breverna o-
förmodeligen blifwit ofwerfallna och allafamman 

mörda-
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tnördode tillifo med Hustrur och Barn. Deras 
tyranni hor godt so längt, ot de upsturit de^has-
wande Hustrurna och stuckit deras Foster pa ud, 
darna af sina spult och 400 as de sornamsta Bre-
vernas hufwuden bringade de med sig t»! M a c 
kenäs och uphängdc dem omkring Stadsmuren 
sasom Segertekn. Wid denna Bataillen hafwa 
de Swar ta allenast förlorat 30 a 40 Man. D e 
S w a r t a fom äro Kejsarens Soldater, hafwa 
framför de andra decta Landets I'ibyggare nog 
jnsikt uti Krigs-weter,staven, hwarfore de tu stor-
re delen i>afwa at tacka den Christna Larans for-
uekare, hwilka gifwit sig under deras Troupe. 

Uti begynnclsen as Februarii Manad sick 
Kejsaren en Present as oo Korgar fulla med Gra-
nat-Aslen, ,fton Maecenas, hwilka ban genast 
gaf ril de Christne och bcfalte 50 stycken af dem 
komma in pa Clonet at bringa ut Korgama; 
men da de kommo uti Slottsporlen wille Mo-
rerna logo Aplm of dem, for hwllken ord, 
sok de Chrisma stogo Morerna elandlgt, ty det 
war emot Kejsarens wilja at de po nagot lätt stul-
le röra oß utom hans befallning, för hwllkm or-
sak en Mor som träffade en Christen ut» hufwu, 
det med en sten sa at det nogot biódde der ester, 
blef af de Christna indragen uti «.nuten och bras 
stagen, emellan tilfrogan om han stnlle understa sig 
at stä Kejsarens Christne, hwarsöre hon moste 
waro nögd med at emottOgO deßa Tractarnen-
tertälmoddige«.. ^ ^ 
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m r ® e n ^ F e £ r u a r i i begynte wi at orbefo uli 
Kejsarens Trägord, nemligen ol qräfwo famt 
plantera Wrndrufwor och andra fruftbürande 
^rüd, och hou war fielf hos oß 2:0e ganger om 
dagen, mm war altid utaf et godt sinnelag ünda 
t,l den is dito do Hon war af et mycket elaft hu
meur. Det bloste Hardt och war ett ondt wäder 
denna dagen, sä al Han ej sielf wagade sig ut, 
derft,« »ande Hau 2:ne ganger exprés befallning 
tll Alcajderna at de hordt stulle drifwa deChrist-
ne un orbetet., Trenne stycken Morer löt ban 
kasta ut» en diup Brunn in pa Slottet och stalde 
andra Morer randt omkring, fom med kiäppar 
{fülle flora dem tilbaka dó de wille hielpo sig up, 
och hade de lwifwels utan denna Zangen ej und-
sinppit med lifwet om Kejsaren ej bliswit lrängd 
at bruko sin cornrnoditete, wid hwilket tilfàUe m-
let mer än en Mor, hwilfen med ett Tcnbäckeu 
or färdlg at betieno honom, for lof at wam vä 
Slottet/ ty fom Kejsaren of Morerna an.es sä-
som ett Helgon, fä holies ock deßo hans hemliga 
tomber for mHeligdom. Om det kommer pä ho-
nom och han ar mi sitt Tält, so mäste alla Christ-
uo läggo sig »ed pä Forden til deß at det är be-
stalt. W d detta oformodeliga tilfallet fingo' 
Morerna fom lago uti Brunnen tilfalle at hiel-
po sig derutur. 

^ Ä I ? * ? iy F e b r u a r i i togo Breverna bort en 
Garhllie fom beffod «f64 M o r lastade med Ol-
ja, Hanmg och Rußiner, ürnad hit til Fezvil-

lie. 
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lie, utom^-nc quintal Gnld, (et quintalGuld 
är looo hordo Styck von bebten ) med andra 
foftbara sarer; det berättades äfwen ifrän Te
tuan och andra omgrämsandeOrler, at Brever
na giorde alla wagar osakro, samt röfwadc och 
mördade hwilfen de öfwcrfommo. 

Den länge efterwäntade Marquetten an, 
kom ändteligen iftän Tetuan dm 2s Februarii, 
dä wi tänckte ot med den somma följa tilbafa ned 
til Tetuan ester Kejsarms loste: Men han ha-
de redan bessutit at behälla oß längte, ja at wi 
mäste ŝtärcka oß med nytt tälamod i förwüntan 
pä wärt hopps fullbordan. 

Jag sick wid detta tilfället Bref af Capi
tain Weilli, fast än'afförleden December MäV 
nad, dock ej nagon nnderrältelse om otdsakerna 
til wort nppchollande: Mm iaenom strifwelse of 
Herr Jacob Ferrares ifrän Gebraltar sick jog 
weto det Capitain W.eilli «dan war tilliko med 
de öfrige 4 Swensta , fom woro Uli Tetuan be-
ftiade här ifrän och dm 10 Februarii rest ifrän 
Gebraltar ti! Cadix, hwilket mig hierteliqen fäg-
node: Ehuru jog dock trodt ägo det förtromde hos 
honom, at han siclf tilförme berattat nägot der-
om, ty han hor altid fagdt dec han uti Tetuan 
hos Herrar Colleti och Patiffia'ti ffulle so laga 
det wi alla rä en gong fände kommo häristän; 
dertil fingo wi ock weta det de Swensta uti T e . 
tuan woro ftigiorda ulomKeisareiw wetenstop, och 

D s at 
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at om Kan stulle det fä weta ktmna wi allasam, 
mans fa lida derigenom och kan hända förblifwa 
uti en ständig träldcm. W i fwäfwads forden, 
stull emellon hopp och frucklou fornt oroodes längt 
mero än tilförene da wi förestälds^oß Kejsarens 
chewekeliga sinne da han hlifwer förargader. 

Den 27 Februarii blef jag kollod til Ble
mori , eller Kejsarens Minister, som a rm hals 
Naigre och kollos här Blemori eller Lemori , 
dock bar han liter eller rättare ingen ting at saja 
hos Kejsaren. Han berättade mig at han fätt 
Bref til Kejsaren om wärt beftiande: Wen fade 
at hon intet wille fromgiswo det om jag intet wil-
le gifwa honom penningar, och fom jag dmnati, 
dm intet war i stand dcrtil, fä blef hon gansta 
fktknab och Hotade oß med ett ewigt stafwerie, 
om wi intet f ommo härifrän för än Kejsaren satt 
weta om de Swenstas borlrest» ifrän Tetuan, 

Dogen ester fom würfeligen en Expres i-
frän Tetuan, fom medbrackte Tidningor derom 
fast än det war ingen, fom torde jäja det för Kej-
farm, ty hon hor nu uti 6 Mänader warit gan-
skagod emot de Christna, och Morerna wiste 
wül at da Kejsaren blef »vred pä oß, sa stod de, 
ras bädelif och wälfärd uti fara. 

Den i Martii dä Kejsaren kom uti sitt Tält 
sstverlümnade Blemori bonom Brejwet, som 
war iftän alcajden uti Te tuan , härjemtk folg-

de 
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bt ufwen en Present ifrän Alcajd Lucas, fom 
bestod af Thee'och Socket somt ondro fino spet-
sérier, Hwilfétroit wor stickodt med en Officera-
re Expres iftän Tetuan, som begiarade genast 
swar derpä: Men Kejmren swarade at han fram-
deles stal ffrifwa til Demetrii och Alcajd Lucas 
hwad han Ürnar at gióra med stna Christna. 
Vemetrii eller de Europeisto CommiiTionairer 
Uti Tetuan hode wäl tilförene ffrifwit Blemori 
til at Hon hos Kejsaren ffulle styndo pä war de-
stielst; men han wägar saltan tala Kejsaren til, 
ty om Kejfaren säger,̂  at hau är ett S w i n , eu 
S f ielm eller Tjuf, sä mäste han allid säja ja u-
tan betanckaude. 

D e Brever, hade ständigt frig med de Lu-
di , och fom Tldningar at de stulle fomma Hit 
och flä ner Kejsaren med alla sina Swar ta sa 
wäl som de Ludi, sör hwilken ordsaf det sades 
Ol Kejsaren stulle begiära sin S o n Printsen utaf 
Marocco med all fin mackt til hielp emot Bie« 
verna. En Brever fom hit och Utböd sin tienst 
mm han bles pä Kejsarens besallning med f iäp-
par pistader til deß han dödde. 

Denna Mänaden har Kejsaren waril gan-
sta swar emol sina egno Negrer och Morerna, 
Hon twingade dem en gang at uti hast bringo in 
pä Slottet en myckenhet af Ris - wed, fom wi 
Christna under en langsam tid utaf Trägorden 
pä en l)óg tilfammandragt och kunde säkert räk-

nas 
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nas för at wara 40 a 50 Häst-laß. Han war sielf 
närwarande och roade sig at fe huru fort de ma-
fte löpo med fworo och bestvörliao börbor, fomt 
emottoao fmra flag utaf Alcajderna. Han 
lät Dck̂ flo ihiälsin förnämsto Häst, Alcajd, hwil-
ket bock federmero ängrode honom, ty del war 
den basta Neger hon ägde. Trenne stycken af 
de öftiga hans Herrar stalle lika fa bliswit ihiäl-
stagna': Men de flycktade til ett Helgons Graf, 
Sidi Grips tätt wid Slottet, hwarest de woro ftie 
frän Kejsarens wrede. Tv sä snart en Mor sör-
bryter sig emot Kejsaren eller naaon annan och 
han har tilsälle at springa til nägon af deras 
San&ers eller Heligos Grof, fa fan ingen der-
städes röro bonom; der kon hau accordera om 
sin ftihet eller fe sig om bortfiyckt. 

Emot de Christna hor Kejsoren nu en long-
som tid worit gansta mild och nädig; Hon fom 
til oß pä orbetet den 16 Mars do wi föllo ned för 
honom och begiärode näĝ ot til stor, hwilfet Hon 
genast lofwade, famt frogade Alcajderne hwil, 
ka funde battre acheta antingen Morerna eller 
de Christna, fa sworOdes at de Christna orbeto 
bast, hwilfet ban mycket tyckte om, och befalde 
at ingen Alcajd stalle stä nägon Christen med 
kiäppor, utan om de bryta stulle de sta dem med 
blotto handm öfwer stuldrorüo; emot denna be
falling torde ingen bryta, hwarföre en Mor-
Alcajd, fom i hostightt med en Kiäpp flog m 
Christen öfwer huswudet, mäste täla ot den 

Christna 



Christna flog honom igen [ófroer armen med en 
Iord-f lubba, fa at hon mäste bora den i bond. 

Ifrän Alcajd Lucas kom Bref til Kejsa, 
ren at Spaniorerne hondtera Morerna som de 
tagit til Trälar gansta illa, at de stuta dem uti 
J em och fä dertil ingm mat, utan at de nästau 
mäste dö ucaf hunger; hwarföre han radde Kej-
foren til'ot hondtero de Christna Trälame pä 
somma sätt; men Hon sworode, at de Christna 
hafwa et swärt arbete nog, i det de moste trüla 
ifrän Solmes npgäng til kl. 4 ester Middagen 
och al de intet kunde mera stä ut. 

Sedermera befalde hau den ^Christna AL 
cajden Paulus at han stulle wäl Je til hans 
Christne och ej lata Morerna pä magot salt be» 
draga dem, samt at de fä wäl til mats utaf kiott 
och grönt, och at de i rättan tid stulle afiösas i-
frä» arbetet om Eftermiddagarna, fä ai Paulus 
fick största befälec fram för Morerna, fom wo-
ro Alcajder öfwer de Christna. 

Den 2 April begynte Kejsarens Rarndam 
eller Fastlag, tillika med Hans förra wilda och 
defperata lefnad; dock war han ej sä swär och 
elof emot de Christne som emot sina egno Herrar 
och Morerne i gemen, hwilka ̂ dageligen fingo 
utstä härda battionader. WarförnämstoAlcajd 
Mubarnet lät hon stöta i ansagtet med f nytte näf-
war, fa at han war helt bla och swullen. 

Den 
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D m 6 April holt Kej'sarm^et Nidda«-spel 

ej mind« norracktigt än ftvärt for Hans fällstop 
at ester giöra: han fatt uppä m Hast hafwan-
des ett langt fpiul uti handm, h M r s ma ända 
han fatte.uti Iordm och red sedermera det rundt 
omkring sa fort fom Hasten kuu)e fpringo. De t 
fommo mäste alla hons Herror gioro ester och om 
nägon det minsto felode blef han utaf de andra 
med kioppar eländigt stagen pä Kejfarens befall-
uing. D e n , 4 dito ftrade Iudorno sin Pas ta , 
wid hwilket tilfälle de giorde Kejsaren en Present 
of 4 Korgar fullo med ofyrode Brödkokor och 
Mandel-bakdser, hwilka kejsaren genast gaf til 
de Christna med befallning, at det stulle rätt ut-
delos dem emetlon och räckte det sä til ol hwar 
man fick en Koka och etl Bakelst. Den 1? kom-
MO en hel storo Os Brevet och tägode direéle e, 
mot Slottet; men Kejsaren red steif emot dem 
och siutade Fred med dem, da de förürdc honom 
z:ne stocken Hästar och et Uttgt LejOn. Brever
na wille intet stnto Fred med Ludierna, de wo
ro wid MtatilfâM à bciïa sidorutistagtordning 
mm kommo ej til drabbnings. 

Den 17 April eller Päst-Afton begiärads 
de Christna lof at fira sin Pästa-Högtid, hwat 
til Kejsaren lämnade oß $ne dagars frihet effet 
wanliqheten, fä at wi fingo nog tilfälle at betrack--
ta war dyra Frallares tälmodiga Lidande och 
frögdefulla Upständelfe: Men Gud hattre det 
fyndiga och gudlöfa lefwernet fom en stor det af 

vt 
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de Christne obetancksammeligen förde, war dock 
ordzafen til odestrifwelig förargelse. 

M stut af April Monad har Kejsarenwa^ 
rit wid ett godt humeur och nästan Hwar dag la
tit giswa oß nägro byttor med sur Miölk: Men 
Morerna Hor Hon eländigt plägodt; de sörsto 
dogorno fingo de Swensta brick a aliéna och kal, 
las S w i n , men när Engeismannen sago ot wi 
mädde wäl derof, fä gäfwo de sig willigt i fwin
Hopen, derpä Franioferne och fä Spaniorerne, 
deraf alla blefwo gierna Swin och fordes fedan 
länge fura Miölckefriger. 

Den t Maj om Morgonm war ett aonsto 
dimbogl och liockl wäder, Hwarulaf Breverne 
Wille profitera och folnmo al stiäla bort de Lu
diers Bostap. Men det flornode for snort up, 
da Ludierna blefwo dem warse och jagade dem 
pä flockten. Ifrän Mackenäs berättades, at 
Kejsarens Swar ta ä nyo wnnnit ett Faltflag e

■ mor Breverna, hwar af de hangt 2s stycken Huf, 
wudm pä Stadsmurm. 

, D m il Ma) blef m utof woro Swensta 
NastOn Sinnesswag ock) lifa som ifrän ft f k* 
stand, od? mäste wackws hemmo wi Knuten. 
Dctto bedröfweiiga tilfallet fan jag ej utan hier, 
tone rörelje od) blödighet ihugfOmmO, ty bans 
ds mer än beklageliga nlssaNd började med ert 
försiräckelig hiertäugstan och sommets qwol. D a 

Wi 
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wi stodo up om Morgonen helt bittido, so fom 
han bitterllgen grätonde och fottade mig om 
halsen samt badom sörlatelse, at Hansa ofta bru, 
tit mig emot och föracktadt mina formoningor;-
mitt hierto war alt für blödigc at kunna utan tä-
rar anse Hans elände, jag tröstade honpm sä godt 
jag kunde, och förestälde honom ( at han för all 
ting borde sofa Gads nädiga Forlatelse, och at 
det war min styldighet at tilgifwa del, [om Hon 
mig stundom kunnat emolbryto. W i logo hela 
förmiddagen aliéna hemma uîio Knuten , ned 
pä Iorden Nlsammans, och^gratande bado Gud 
om wara manga synders nädiga /örlätelst eock) 
hielp utur detta^wärt vmkanswordo tilstand. 
Med fa angelägno Betrockte-fer och Gndeligo 
tonckor woro wi syßelsatte, da Alcajd Paulus 
kom ridondes uti füllt galopp , med befall, 
ning ot wi genast ffulle fram för Kejsaren tillika 
med de and« Christne, och at Kejfaren sogt, at 
han wil lato oß resa l)em ; hwad kunde sä hugne-
liga tidningor annat an hos oß upwäcka en inner, 
lig fägnad och glädie. W i styndade oß med allo 
krofter at med de första komma fram för Kejfa-
reu: Men war glädie blef snort förwandlod uti, 
sorg, ty Kejsaren hade redan äudrat sitt sinne och 
besaite det wi med hugg och flag stulle drifwas 
tilbaka od) arbeta, hwilket genast ffiedde, och wi 
blefwo gansta eländigt plogode Heia dagm; Mo
rerna flnppo ej eller undan, utan de blefwo stän-
digt illa stagna och mänga blefwo of Kejsaren 
.«iördade. Om aftonen och natten blef war om* 
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(Ölte siufa sä desperat, a t w . ^ ^ ^ h o 
nom : Mm sedermera W**" ? S ^ feg*. 
battre och fom ä n c ' ^ n tll sitt forra forftand. 
A, Morerna >l>"0wi se0an weto ordsakm ywar
söre Kejsl^'l silägade de Cbrisine emot wanlig
L t en , |ömtt.ar at ban har fadt weta det Alcajd 
L,iriS uti Tetuan lätit de Swenssa Tralarno 
s.n derstädes w ro, go boit utom ümt weten? 

stop. Alcajd Lucas war aldeles uti onod, sä at 
Kejsaren sagdt det han stalle misto lifwet,, for 
hwilken vrdsaf Hon som oftast fokte igenoM Pre
tenter at bringo sig uti uäd< Den K Ma; fficko
de Han Kejsaren 2 quintal G"!d; Men Kejsi, ieo 
war dock so förbittrad emot honom, at ban fol
jonde dogen fiels högg huswudefof en Qïhçeia* 
re som brogte honom ett Bref iftan Prznstn af 
Marocco, hwilfet Kejsaren tonckle waia iff en 
Alcajd Lucas, 

Derma Monaden har Keisaren memidels 
lefwat som en galen o'cb fónia MennMa, samt 
illo handterat vch plägodt sa wol de Christna som 
Morerne. 

En utaf wäm Alcajder som kollod?s Ale» 
gala tillifa med en annou Mor kallade ban til 
sia uppä eu Iordhöa uton fór Slottet, hworest 
hau lät flä dem uti bnfwudet med en stor kiäpp sä 
Lrge de orkode tara sig, och ftdermero stiöt Hon 
de as hufwuden ,'gmom med Mousquetrfufot. 
Wid flutet af Maj Mänad kom en Envoyé i* 

E ftan 
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fran; Alcajd Lucas ^ ö w f^ra heoiarans po-
''"drande om war och de;w>)ïa0 u tUn ; men 
Kei'oren ref Brefwet utl fmo>,e,n odx rabe Qt 
Lucas ar en Skielrn och bedragare, M û t han 
snort stulle fä en Mousquet-kula i stMwfofm 
begiarans willforelfe. 

Kejsarens galna och ursinniga lefnad woro-
de äfwen wäl uti Junii Monod, Nl wara stvä-
righeters och plogors'desto rnero förökonde. 

Den 6 Junii fómefade 6 stocken Spanio* 
rer den Christna Liran, och war cn afd-m fom 
waiit här Träl uti mänga är, den frägadc Kej-
farm, hwarfö« han förnefade sin Religion, sä 
swarade han med gratande ogen, o: han war 
nödgad dertil, emedan han uti 7 ar wäntadi för-
gäfwes pä at bll'fwa befriad; och tycktcs, fom 
Kejsaren drog nägot medlidande öfwer honom, 
ester han fwarade med det ordet Patience. > 

Den ro bo Kejfarm war ute hos oß, der 
wi arbetade, fa fom ett Bref ifrou hans Son 
Printsm of Marocco, fom begiärode ot Portu-
gilernefom här woroTrälar, matte bliswa fri-
giorde: Mm Kejsaren swarade, at hans Fader 
Mullis Mcjn aldrig lätit utlósa nägon Portugis, 
ty de moste ontingen Tourna eller misto hufwu-
det: Men eljest of hwad dation hans Son be-
aiàtabe fcifyet fke, fiai Hon genast fa. D m 
form Kejsaren uti Fez cller dmnas Fader hor 

worit 
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worit mycket god emot ds Christna och ej twingat 
dem sä mycket fom denna, sast än Kejsaren den, 
na gangen fa?e*es uti at sig. Hans mber falla-
des Mullis Mejn eller Jgrnael och stolat haft 
1000 H lstrur och wid sinoöo har han fc-H, 600 
Söner fm alla funde rida NI Hast. Mänga 
Of dem l'fwa annu, fornliac äro stora Herrar u, 
ti Landet; men stör« delen äro tiggare, fom «? 
sa Landet igenom och giöra sig galne och tofuge, 
hwilfa har fallas Sanâer , andra äro Tiufwar 
ocb Skielmar, fom löpa hwar dag hos oß uti 
Knuten och stfo anfingen ot stiela eller bedraga 
de Christne, wi f allo dem Prinficus : Men stun-
dom da de wqrdo för bfistige hlifwq de stagne och 
jagade utom porten. 

En Mor habe stallt Zme stocken Hnder ifrän 
Kej'arens Hönsewackta«, fom wo? enSpanior, 
sör hwilfm ordfaf han uti Kejsarens närwaro 
wedelst 3 a 4 Man hlef fastad helt nafen fo högt 
fom de funds s'.m ganger up i M d « r , hwarmch 
han undstappit om, da ;:die qängm han st .11? ff», 
ga Up, del ej foffat fä mucket pä, at han helt nä, 
ra wid Kejfaren, hwar ät han wände den tiocko 
än^on, fläoee en stor - - -*, .för hwilfer» .orfcfaf 
Kejsaren blef ganffa w«d och 'popade Derop 
Helluf eller ssä po det Swinet , do de stogo ho-
nom olwer magen och bnfwndet med storo fiäp-
por längt ester det ban war död. J a g fom 0-
förmodeligm at go forbi da denna execution sör-
ratlades, och funde uti min bedröfwelfe ej annat 

E 2 ün 
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ün le at Kejsarens ifwer och wrede öfwer en 
bagatel. Det blinda wärde Folf et sott pä hanS 
heligdom, är ordfafen, at det täl ett fa Souve-
raint tyrannie. Hönfewacktaten m ste tienjlen 
od) en Port-Mahorner fom uti hons ställe, dock 
war den form wül nogd med at flippa fä lält 
deriftan. 

Den 20 Junii kom ä nyo Bref iftän AI» 
cajd Lucas lil Kejsaren, han berältade at en af 
hans Galerer tagit ett Spanstc Skiepp, hwar, 
of folket allo förutan Capitain, fiyktodiuti B a , 
ten, hwarfóre 12 stycken Morer stulle fora Far-
tyget til Tetuan: men kort derefter kom ei annat 
Spanstt Skiepp och tog det fötra tilbaka. Al. 
cajd Lucas giorde wid delta tilfället sin urfäckt at 
han intet kunde komma til Fe?! ester Kejsarens be-
ftlllning förr än til deras Pasta ; hwarpä Kejsaren 
sworade otbon ej willest honom förr än 8-de da-
gen ester Past. 

Den 2s dito kom Kejsaren helt olleno ri, 
bande til oß der wi orbetode, och wcktes wora 
of godt humeur, Hwarfóre wi kastade oß ned för 
Honom och begiärade nägot til Skor, hwilket 
han lofwade, men red i största hastighet ifrän 
oß och fände genast en Mor til war Christne Al
cajd Paulus, hworigmom Hu làt fäjo honom 
at Gud ffulle fonderkroßo hans ben for det han 
intet frägar ester och begiärar det de Ehristne be< 
hófwa, hwomf wi kunde finna at Kejfaren blef 

rädd 
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rädd för det ct^de Christne kommo sä hastigt e-
moc lionom, da hau war olleno och hade hwar-
ken sin Lams eller nagot annat gewär hos sig. 

Ifrän Saleé fingo wi weta at Printsms 
Minister somdmslHn warit stickad til Engeland 
atofhanblo F«ds/fol!drag, war tilbaka kommen 
med Det famma, hwaruti det fades wara beflntil 
at alla de Engdste Trülarne stulle blifwo ftigior-
de, fo fnart den iftan Engeland lofwade Prelen. 
ren öfwerfommer. 

Den 28 .sunii fick Kejsaren til Pasiestiänck 
20 stycken aiodde Oxar, 4 Hästlaß med Olja, 
Honing och Frlift; Oxarna sände han til Iudar-
na, hworföre de stulle betalo 100 Ducater, of 
hwilfa de Christne ft'ngo 41 i Ducat lil Sfor; af 
Fruckten fingo wî  afwen 50 Korgar fülle at delà 
oß emellan. D a Kejsaren sar nägon ting som 
han ej siels behöfwer, sä sänder han det til In -
darna med befalining, at de stola betala dersore 
det, fom han fordrar. En gäng hode han fätt 
2:ne stycken fiipade Glas-knappar stora som en 
kllyttnäswe, dem stickade Hon til Iudorno och 
fordrade 10 Ducater for hwardera, famt lät fä, 
jo Iudorno, ot de kunde fäljo dem til de Christne, 
som kunno sättio dem uti deras Kyrkor. 

Den 30 Junii war Morernas Poste-Dog 
eller Ejdifer, da wi woro ftia iftan arbete. Kej-
farms Rarndarn. war säledes flutadt och berat, 
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lades, at Kejsaren ingen Fostlog tilförms sä stil-
la (fwerleftvot som denna. 

Keisaren war uti bkgyunelsenaf Julii Ma* 
nad wid ett bättre humeur än tilfórne; men wi 
unossüppo andä icke ätstilligaledsamheter, hwar-
til war Christne Alcajd Paulus war ordfafen ^ 
to ig'Nom hans stiälmstycken ochfpdade intrigue 
er j, ledo wi ofta wäl fä Mocket, foM af Parba-
rernas härdbet; wid denna tiden aff lagade han 
en Mor, som Kejsoren förleden Mänad satt til 
Alcajd öfwer oß: denna wille aldrig twinga den 
ena Trolen mer an dm andra, hwilfet war stri-
dande entef Pauli profit, w han lät osta de tut, 
oa utaf hans partie fiuia ned, Och twinoade ds 
Gamle lul rn'brret, hwarfóre de Christne som, 
mansotte sig at fïû-wa salla ncd fór Kcj'aren och 
begiära det Fransta Capitain Roual och en an-
nan gamrnal 8panior stulle fä frihel at wara hem-
ma uti Knuten at toga wara pä de Sinka och 
Tastern, som är m Krogdende gamle Christne 
Tralarno inrättat, oil) hwaruli de uärwarande 
Trälarne fä kiöpa nodig fórftissning. Men da 
Paulus det förnam lagade han hos Kejsaren at 
2-.ne stycken andra fom dertil woro aldeles ottert* 
liga stulle wara hemma mi Knuten, ty han 
ftucktade at förlora den inkomst, fom han stän-
digt nodgade af den Fransta Capitain, da baN 
wille wara hemma ifran arbetet. De Christus 
ledo ännn mera genom detta Pauli bedragen, för 
hwilken ordfak de fömtdigén förefotte sig ot sielf-

wa 
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wa enhalll'gt beaiara de 2:ne forcnamde atfs blif-
wa n mn a Uli Knuten: M m som K'essaren en 
lang ltd ester sin Pasta intet fom ut, J a f óreko-
go ce 2:1 e Fransta uppaiïarne, som aw ständigt 
pä Slottet de Christnas beciaran, hwilfenKej-
foren genast bejafad<; da Paulus sick det weta, 
fammansar.'e han sig med en annan Alcajd^ oco 
fade [<> Kejsaren at det wore de Christnas stialm-
stocke!! och stridgnde emot Kejsarens fórdel, hwar, 
forc den Fransta Capitain sä wül som de 2:11e 
hwilka foredwgit de Christnas begiaran blefwo 
kallade ftam for Kejsaren och pä bans befallning 
elandigt stagne, och sedermera ffulle ingen Chri-
sten Trat fa lof at wara hemma uti Knuten; sä-
ledcs ledo wi manga ganger »genom Pauli sti Mny 
stocken, ehmuwal han borde stä pa de Christnas 
basta, besynnerligeu som han stulle hafwa nanm 
af en Christen. 

Den il Julii f ommo 126 stocken af de för, 
Nämsta Lrever hit til Ke jlaren, de wow alla Of
ficerare och hade smo Sisteé fctppor öfwer ax-
lama, deras arende war at stuta Fred med Kej-
farm: Men fom deras medbragta Present, som 
bestod allmast af 2:ne Cameler od) 2:ne^Hästar, 
fontes för Kejsaren wara mycket liten, sa lag han 
siilla nti sitt Talt ock wille inket rida ut emot dem, 
hwarfóre de genast soro bort tillifa med den ärna-
de Gäfwan. . 

Den 14dito komen stor stam af Prints 
E 4 Sidi 
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Sidi Muharnëts Folk ifrôn Marocco, Hwilfa 
mebforde Kejsarens Broder Mulli Ledris, som 
warit «gerande onver Harzela od) Tanzir, men 
nu af Printsen fron Regeringen stotter, och hit
fänd ot w hwad Kejsaren wille giöra med honom? 
Men f ej :'■• »réi foin intet -ut, man swarade, alt 
hwad öttfl Son giet. ar jag nógd med, och det 
'somma swar sick Alcajden ifton Harzela, fom 
den 36 dito fom hit och ftägade om han ffulle lo
da Kejfarchs Son. Kcharens Broder Mulli 
Ledris har 7 ganger warit pä Thronen mi Fez, 
mm afwen so manga ganger affatt a denna 
Hans PU RegerONde Broder Sidi Mulli Abdul* 
la, msdelst Brevernas tilhielp. Sedermera 
hor han woric Regent ófwel Herzela och Tan. 
Är; mm fom han ej fommit öfwerms med Print, 
fen af Marocco , fä är hail ifrän Regeringen drif
wen, ty Printsen styrer Regeringen so wäl óswer 
Fez som Marocco, emedan Kejsaren ür gam» 
mal, och bryr sig näston med ingen ting mer än 
de Christne Trälarno, och roar sig med at pla
ga och dräpo sine närmaste. 

Den 17 Julii fom Kejsaren ridande til oß 
der wi arberade, men red hastigt tilbafa och sän
de en fiten stund détester en Mor til war Alcajä 
Paulus med en gommai Kindbäga as en Häst och 
befollning, at hon stalle ata den up i stället fk 
Frufoft. 

Del» 20 dito fom en Courier »fron Te
tuan med Tidmngor, Ol Alcajd Lucas wor re

dan 
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ion po wägen, atmet den länge efterwäntade 
Marquetten fommo up til Kejsa«N, hwilfet för-
ord,at'ade erneuern oß Christne en oilman fôgnad; 
ty wi Hoppades wid delta tilfällct at fä war be-
friclfe, ehuruwäl wi ftucktode at den onäd hwar-
uti Lucas war f ommen hos Kejsaren stalle for* 
länga war traldom, sä ftamt m rif Present ej 
kunde blidfa Kejsarens wrede. 

Den 22 Julii kom Alcajd Lucas i Sall-
stop of 100 Rottare och 50 Mon til for, och flog 
Up sitt Lager när intil,Staden Fezvüüe. Sam-
ma dag bade en Alcajd iftan Tanzir audience 
hos Kejsaren, han war uti stor näb ochblefgan-
sto wänligt med fyßonde emottogen. 

Foljande dagen eller den 2z Julii om Mor-
gouen ffulle Alcajd Lucas fram for Kejsaren: 
Men pä det hon ffulle desto nädigare bliswo e-
monogen, so stickade hon först up sin Present, 
hwors life Kejforen ej pä langliga tider undfan^ 
git, den bestod förnämligost uti 40 Quintal här-
baStyck von Achten, 10 Quintal Blanqui-
lier, 200 Centener Kruf, 200 Mousqueter, 
4 Muhlor lastade med Thee och Socker, 4 
stycken Hästar och 4 stycken Muhlor med präck-
tigo Sadel-Munderinßar och 2Me storO Hm-
dor, famt en Sponst Capitain. 

Sedan Kejsaren emottagit och stiärstädat 
denna wackra Presenten, blef Alcajd Lucas 

E 5 up-
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Upfallad til honom f1.10 förmidbogen, och ehüru, 
wal han funde hafwa ordsak attro sig warawül« 
kommen,, so war Hon dock as frucktan for Kejsa-
«ns onad belt bäfwande od) darrande da han 
kom in: M m Keiïaren hade redan förglötm sin 
wrede och cog gansta wänligt emot honom, fal-
landes honom sin S o n , och lofwads at farntycka 
til alt det han oegiarade. Hwarpä Alcajd Lu-
cas fordrade de il Swenstas och de 9 Franstas, 
farnt alla Spaniorers bcftielse, utom dem fom 
woro ryrnda hit, emedan Konungm af Spanien 
ej wille för dem betala nägon utlösen. Kejsaren 
loswade honom genast det han ästundade, och 
stiänckl e honom 4 stocken of sina egna Hustrur, 
fom här uti Landet f allas Kejsarens Gemäler, 
men äro ej annat än hans Frillor, ty han hor ej 
mer an 4'Ackta Gemoler^efter Alcoran. Han 
sick ock en Häst med en ptäcktig Sadel-Munde. 
ring och en Gullfappa jämte ett S v i u t , hwar-
med Lucas tog ofstied och rests til sitt Läger wid 
Fezvillie glod och nögd, al ej räf a Kejsaren den 
stunden blodtorstig. 

Klockan ti söremiddogen besaite Kejsaren 
'ut Alcajderne stulle holla de Christne färbiga 
lil at f omma infür honom, wi blefwo derfö« al-
lo som denna tiden woro uti Fez , til antalet 166 
M a n , sörsamlode utom Slottet, och jogode ot 
springo ifrän det eno stallet til det andra tils kl. 2 
rftermiddagm da wi blefwo infollobe pä Slot-
Mt* Kejfaren fatt pä en Motto, utbrebd pä jor-

den, 
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den, wid dert eno sidan of Borg gordm, och be-
falte först wi f ommo in at wi stalle med all magt 
springa rundt omf ring och sedermera sättia oß ned. 
Men fnapt hade wi oß nedsatt pa jorden förr äN 
han befalle at wi stalle bära Krut, Kulor och 
Mousqueter i?rän ett rum til ett annat, hwil-
let wa: ade til f l. 4 ester middagen, da wi blef, 
wo upstälde hwar Nation förmig sielf, och be, 
faste at uti ordning sittia ned pä Jorden ett langt 
stycke ifrän Kessaren, fom b!ef stillo sittiande pä 
ofwannämde stalle, och hade fallal a:ne jtycken I n , 
dar, som stuüe hätla rafning öfwer de Trälar , 
no , som blefwo frigiorda. Allo Spanioreme, 
som woro hitfiycktade ifrän Ceuta, hworest de 
warit for mißgievningar dornde ti! arbetsfängar, 
blefwo stälde nlsamrnans, ofstilde ifrän de ondro 
Tralarna. Sedan begyntes med de Spanste, da 
Kejsaren först fragade ester den äpanffa Capi* 
tain, som war Hit kommen med Alcajd Lucas; 
da han fom fram troddewi safe« at hau ^stalle 
Mista Lifwet, ernedan Kejsaren wid tilftägan, 
hwar Hans öftiga Folk blifwit, brog ut sin 
Sabel och lifa sorn äinade sig til blods utgiutelse. 
Men da dm Spanste Capitain swarade at Hans 
Folf flycktade ifrän honom med Sfiepsbatm, sä 
stack Hon äter in sin Sabel och begynte pa at le-
ta ut de yngsta as Späniorerne> som han tyckte 
mäst om, at bliswa Portwackta« och taga wa-
ra pä Hans Hüstar; 'de forsta han utwalde woro 
8 stycken ltnga Goßar, och en Faber med en li, 
ten S o n ungefätligen 6 är gammol, hwilkel man 

ej 
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ej utan blödighet och besynnerliga sidmens rôrelser 
lande àstada; ty ingen af oß syckte sig hafwa ett 
sa härdt öde, som denna olyckeligo Fadren. S e -
don waldes ut de yngsto och büsto Korlorns of 
Spaniorerne ot de tdsammans blefwo 17 fom 
mojte go ut, fomliga cil pootarna pä Slottet och 
fomiiga at taga wara po Kejsarens Hastar. Deße 
äro siändigt iZ stocken Christne som ryckto Kejso, 
rens Hästor, hwilfas anlal sällan hinner tilzo, 
ty Kejsaren stiäncker til sina Herrar esomoftast nä-
gon of sina Hästor. 

D e oftige Spaniorerne, fom til ontolet 
woro 38, blefwo befolte at sättia sig afsidcs, och de 
Engelste ftamfallades fom woron tilfammans, 
men s af dem woro ifrän Port-Mahorn, och fast 
än ingen of dem wor päfordroder,sä lät Kejsaren v 
dem dock alla sattia sig til ds frigiorde Spaniorer
ne ; derpo blefwo wi Swensta framforde, fom 
tilfammans woro » Man : Men da Kejfaren fick 
st de yngsta Goßarna af oß, fom woro Hans 
Lund hwilfen warit min Cojutwackt och Mar-
eus (Nerman som warit Kocksmot, kollode hon 
dem ut och befalle at de stulle gä och paßa pä 
Slots-portorno, och wi öfriga 9 gä och fättio oß 
hos dem fom blifwit utmönstrode ot ftl friher. 
Sedermera kommo de Franste from, fom ti! an, 
talet woro 6 2 , af hwilfa Kejfaren utletads nä« 
gro gamlo Gubbor fom fidst fommit Hit och stäl-
de bem til oßfom wäntabe alblifwa frie. Derpä 
frägade han Iudarna fom Hollo räfningen om la 
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mängä Christna, som päforbrodes woro uti wart 
antoi, da de fworode nej, oltfo log hon ännu ut 
nägro styckm af ds Fransta, fom Hon inlst tyck e 
vm och salts til oß ac wi blefwo fä manga Christ» 
ne Trülor til ontolet, fom stulle dlifwa frigiorcs 
och stsgo emot ben af Kejsaren fordrade utlöftn, 
dock blefwo af de Franste ej mera än 8 stycken ut, 
togne ot lösgifwos : Men icke en endo of dem fom 
tilförne blifwit päfordrade. Deßa Franffa fom 
päfordrades woro ô  Stycken, hwilfa Kejsaren 
qwarholt Hr 1754 da Franfrifel ullóste etl stort 
antal of Trülor, fom warit här eu längsam tid 
vch nu ester Kejsarens löste borde blifwa beftiade. 

Sedermera satt Kejsaren och sog pä oß alla 
sammans och fade, at ban mäste hafwa en gam, 
mal Man fom stulle paßa uv wid en B r u n n , 
fom wi Christna graftvit, och hwarutur cn Asna 
wedelst ett hiul ständigt updrager watten. W d 
Vena lilfället pefode han med handen pä oß alla-
fammans, men befynnerligen tycktes som hart 
Wille utwiso mig, for hwilken ordfak Alcajder. 
ne logo mig ut och förde mig from för Kejsaren^ 
fom fade at hon intet wille hafwa mig, emedan 
jag' liknade m Jude. Af den ordsof at wi rno-
ste lata wära stiagg woro under hela den tiden 
wi woro uti Barbariet, so sog jag widlôftig ul , 
fi) det war öfwer 7 tum langt, hwar ulaf jag 
mycket fürstäldes. Altfä lil min lycka bellte 
hon mig go bore och tog en of de Spansto Flock-
tingarna uti mitt stalle. D a Mônftringen säle-

des 
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des war fllltad ropade Kejsaren Sier Serran!> 
H ar , springen Christne, hwilket han inter be-
hofde at säja 2:ne ganger,^ utan wi swarade alla 
med en mua Leijbarcarné Sidi, bet at, wi ón, 
sio Kejsaren mo wäl, forwol, och sprungo fe-
dan med all war mackt ända til deß at wi kommo 
ti! Knuten uti Fez, da Solen redan war under; 
och woro wi tilfammans Christne Tralor, som 
f alt ftihet, 66 Personer. 

r Mm fägnod ófwer wor beftielse iftän den-
no harda träldomen war wäl „gonsta stor, fom 
hwar od) en kan foreställa sig : Menjag kunde dock 
ej annat än med en gansta stop bedrofrpelse och 
angflan st at mine 2:ne Goßor stulle bliftvo qwar-
häldne, besi)nner!igen den Ingsto eller Hans 
Lund , fom är en bestiedlig och stillo Ingling, 
od) gof godt hopp om sin stickelighet wid siöwä-
fendet. Deras ästädande da de med grotande ögon 
och häftiga bedröfwelfers rörelser mäste täla war 
bortgäng, funde ej annat anupwäcka et ollmänt 
medlidonde, hälst, som wi ej fingo tala ett endo 
ord med nägondera of dem förr än wi gingo bort; 
och fäfangt war at biuda ti!, nägon ändring so, 
f a uti Kejsarens Resolution, ty Alcajd Lucas 
war ej närwarande, och Blemori, fom bordt ef, 
ter Demetrii anmodan laga fa ot de Christne, 
fom päfordrodes matte bünvo from for nägon 
annan lösgifne, wägade fig icke in pä Slottet 
da Kejsaren munstrade oß. W i mäste fördenlf ul 
wara nogdo här med och styndade oß at efterföl-

ja 
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/a war^lycka, fom wid detta tilftllet lycktes wara 
siörre an nägon dödelig funde foreställa sig; alt 
hwad jag funde giöra til mina Goßars crost uti 
delta elande, war at jaa recomrnenderade dem 
hos deCatbolsta Prüsterne fom wärckeligen äro 
beffiedelige och ömhiertade. Jag lärnnade dem 5 
Ducater fom war alt det wi hade, och de lof-
wade at hushälla demied til Goßarnas fornöden-
het ock) fom wo« de deras egna barn, hwilfet 
'oft-. Franste Capitainerne Herrar Roual och 
fcioyer w^ade mig innan wi ffildes ot. Capi. 
tam Andre Rom\ blef tagen den 4 Junii 1754 
pa bogdm af t n St. Marthe. Hon är ifrän 
Martigue ul> Provtece af wacker och tik Fan«: 
lie; penningar til han Molen äro länae^dan 
komna, men for KejsarenKb,̂ het är han qwar-
hallen. CapitainJofep.h Bo£r är äfwm wäl 
ttron Martigue och blef tagen n begonnelsen af 
^ V 7 ! 5 ' . I " " " s woro5Frnffe Capitainer 
l£fitelm^aHet^ samm.Somrnar, fom Witt Slafwetle borjodes. 

Med hwad stnnes rörelfer où torefloder wi 
fumera togo afstied af de öftigo Christne, fom 
tiljorne warit wara medtralar ochännu läna« 
Julie twingas under Barbariffa Trcldoms ofet 
stulle wara fofängt ot bestrifwo. Hlädie ock) 
forg tyckles o boda stdor lifo hästigl ftido emo 
hwar andra, vj bevat bedröfwelst fom «'war blef-
wo war äfwm so mägtig ot dämpo dms fägnad 
ofwer war befn#, som war glädie -war til at 

hindra 
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hindra oß at fullfommeligen yttra war sorg vf, 
wer deras härda ode, besynnerligen som wi ej ho, 
de mer an nägro minuters tid til ofstieds logon, 
de of hwar ondro; wid hwilfet tilfälle ymnogt 
med tärar ä ömse sidor blefwo utgiutne, ehuru, 
wäl af oiika ämnen. Strart wi onkommo til Knu-
ten moste wi giöro oß färdigo ot gä til Fezvil-
üe ; wi lemnade fördenstul det wi ej sielftva ha, 
de nödiat, samt grytor och pannor somhär fiopts 
och drukats til de Fransta, hwilfa lofwade ak 
gifwa det til wära efterlämnade Goßar, -^aec, 
mera mäste wi uti största hast gä ti\!^ZVi]he » 
dock war det nastan aldeles nedmo«t do w« tom-
mo dit och blefwo upstalda 0 Alcajd Lucas, 
som ester wärt genom-mo^rande war aldeles 
mißnögd, emedan störr oelen af de Chr.stne \om 
hau begiärat friheS«, hade bl.fw.t ofKej,aren 
îkbDttl Han wäade sig dock lcke at beglära no-
gou sndring denu gangen, utan g.orde allo no, 
biga anstalter ot.ommo med det forsto wal här-
ifrän, w hon finde Kej/a«ns ostadlga sinne bat, 
t« An näaou anlan. Ofwer natten majte wi 
lima pä Iorde. under bar Himmel litt en stor 
ommnrod Bog« 

Följand dagen eller den 24 Julii om »nor-
Zonen W gick jag som hastigast t.l Knuten, 
Ot a Nyo rtcominendera mma Goßor hos de 
FranstaGpitainernesom forokrode, atsalon-
ge de äro har, haswo all modo ospord ot h^oa 
och nndecstödja dem hwad de behoswa: M « 
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fcfe desto 'mindre hods jag en hiertons ängston 
och innerlig oro öfwer del, at jag stulle lümna 
dem ester mig ibland fä gndlösa Mennistior. 

D e Christno Trólorno som blefwo ester 
oß uti Fez woro til antatet ioo nemligen i8Spa* 
nier, <4. Franste, 10 Portugifer, 3 Gwmffa 
ochiöSpansta flycktingar. 

W a r Resa ifrän Fezvilüe stiedde famma 
Moraon unqefärliaen Kl. 8 i föije med Alcajcl 
Lucas och Hans Sallstoo och blef war Troupp 
stäld uti följande ordning. 

D e Hustrur, fom Alcajden sott utaf Kch 
farm, redo sörut, w hwar sin Muhläfna, 
sölgde af nag:a uppastare och Rot ta« , dernäst 
allo de fria'orde Christne ridande pä hwar sin 
MnhlO, , sedermera olt Pägaget; mmt mongfal
diga Asiior och Eameier lastode med Kiöpmons, 
waror, derbster rnarcherade 20 Ma« Solda, 
ter til Fot och f'edOn fom Alcajd Lucas, ridons 
de pä den of Kejsaren til Present undfsngneHä, 
sten, fólad osolt fitt Nutter» som stutade Trovrn* 
pen. slli denna ordning reste wi lil kl» 4 ester 
M '^agen,^ da wi pa m beqwamlw Plm stogo 
u 'araTal t , neml.i för Alcajdens Fruentim, 
wer, 1 för Honom stelf od) grne stocken deß mom 
for À'cajdens Folck och andra Qmcerarê som 
too« med uti folje, bland hwilko fomamligast 
war Blemori eller Kejfarens Mtnifteri om nat^ 

F ten 
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ten moste Mlfwo delen eller 33 stycken af de 
Christne hallo wockt omkring Alcajdens och des 
Fruentimmers T'ait och om Morgonen bittido 
mdaMufique of storo^orn ock) Trümmer kund-
giöra dä mon stulle företaga Resan, som pä 
lifo sätt och uti somma ordning fortsattes mi s 
dogor eller til den 28 Julii dä Herr George Pa-
tifiati, i fóllstop med älffilligo andra Herrar, 
kom emot oß at önffa Alcajden m lyckelig til, 
bakakomst ifrän Kejsaren och betygade mvcken 
fagnad öfwer det at hon äterwunnit deß Nad. 
D ä wi hunnit2:ne Mi! när intil Slodm Tetu
an stogo wi up wärt Läger för fidsto gangen och 
dit f orn farnrna Afton en otolig mockenhet of de 
Förnamsta ifrän Staden at lyck,önsta Alcajden. 

Den 29 om Morgonen blefwo wi alla 
Christna fände förut til Staden, ridande fom 
tilförene pä hworsin Muhlo; med otoligo frög-
destri och ett obeffrifweligit buller, blefwo wi e-
mottogne of Stadsens Inwänore som til störte 
delen mötte oß utom Stoden och ondro bredewid 
ock pä Stods.murorne. At de fägnode fig öfwer 
war Forloßning ,̂ härrörde ej fä mycket af med-
ömkon öfwer wärt stafwerie, nton fast mera af 
det Hoppen Hop Hustrur, Born och Wanner, 
giorde sig häraf atfä tilbofors sine fängneMän-
«er, Fäder, Släcktingor och Landsman, fom 
woro i Cadix, emot war utlosniug, fom dock 
fiog feit. 

Da 
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D o wi woro mi Staden infomne fördes 

Wi uti Maternora som här är ett Fängelfe hwil
Jet är under Jorden hell mörft och obeqwämt 
samt iüa stinckonde, bit wi moste po m Tog.ste
go flängo oß ned, hwarester jfegan updrogs och 
holet wrwarades med m Iernlucka. Härstä
des beswärades wi gansta mycket emedan wiwo
rofo mongo och detfo holet är ej stort' ester 
Middagen sick jag lof at go til Herr George Pa, 
tiliati, fom fade at penmngarne til war utlufen 
ünnu ei woro fornne och bad oß sielfwe stcifwo til 
war Swensta Consul uti Cadix Herr Jacob 
Lellman der om, hwilcket ock genast stichde. 

Den i August! sick jag Bref man Fez af 
Hans Lund, fom berättar at Kejsaren ,'edon wi 
reste bort har warit lika som tokug och plägor de 
qwarblefna Christne Trälorne sä wäl hm sitt e* 
git Folf pa ett obe'Nifweligit wi'l och lyronnifkt 
satt, samt at det Hnset som wi Swensta lilfórne 
innehast uti Knuten wor nu inromt ät Kejsarens 
hundar. c Af det, som i forchet är bestrifwit, om 
wor Troldom här uti Barbariet, fan wäl na* 
gorlunda inhämtas wära ulstondno stosrighetsr; 
mm om det warit mojeligit at upteckna'dst sä 
swart och bedröfweligit som det warckeligen wa
rit, so tror jog säfert at mongen ffulle holla del 
for orimmeligit. J a g kon emedlertid ej onnot än 
steif undro det jag warit» stond ot onmärcko det 
lillo som är uti Läsarens bander, ty sorg, bekym
Mer och ett olideligit trälande woro nog mäcktiga 
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omnen ot sätto mig utom stond det ringoste at i, 
hugfomma, som funde tienotil sinnmos samlon, 
de. Hade Guds Nod ei emellonf ommit och starckt 
mitt ofta oroliga hierta, sä hade jag längesedon 
fan händo, warit brockt uti ett mer än nselt och 
förtoppodt tilstond; ty i min lefnad war jag li-
ko som dód och wijre ofta ej sielf hwad jag »ville 
eller stulle giöra, emedan jag hwart ögnadlick 
ftucktade^nya plägor och stundom utom förhopp, 
uing at nägonsin fomma här iftan, och hwad nó-
je wor del ot lefwo, dä tiden pä ett sä hordt sott 
stulle förnotos. Lifwet är fiärt: Men dock for-
fäfrar jog al den fom förlofl eller fan föreställa 
sig Barbarista Träldommms olidelighet, langt 
heldre lämnar det ehuru f iärt det mä wara, an 
hon utwüljer m lefnad hwars ufelhet och elände 
ej fan med penno beffrifwas. Men lofwad wa, 
« HERron! m Gudomelig N ä d hor f ornrnit 
dm rnmnistligo fwogheten til hielp, deraf jag ün, 
nu wid mig blifwit. 

Den z Augufti om Morgonm war jog hos 
Herr Colleti; fom nyligen war f ommen ifrän 
Gibraltar, ^ o n bttättode mig ot hon medfördt 
pmningorna for wor utlöfen nemligen, iooo:de 
härda Styck von Achten för Hwar M a n , Jja« 
sade ock at wi fnart stulle komma at resa Här i-
fron: Men ester Middagen fingo wi ifrän Honom 
mindre behogeligo tidningar, ty han fade at hon 
pä Morernas pästämde stulle forst strifwo til 
Herr Confuln Bellman uti Cadix at han stalle 
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lvso ut Morerna, fbm dersiädesworo Trälor 
vch sedctmera ulbyta oß Man for Man ; deßo 
vbehogeligo Tidningor giorde oß stucktande at e, 
mot sormodan blifwa ännu lckngre under Barba
verms walde, for hwilfen ordsaf jag ä nyo gick 
til Demetrii od) förcstälde dem huru de oförfwar
ligit handterat oß i det de hwarfm under war 
ttäldom med alfware ffyndat pä wor ftihet, ej 
eller wille hielpo oß härifrän, da wi stä pä wä
gen at ärhälla den sammo, fast än de woro bei* 
til af war Hoga oä) Nädiga Ofwerhel befalle, 
ty jag hade fait weta at til wärt uppehällaude 
woro ej andra ordsafer än Demetrii med Alcajä 
Lucas plägade wänstap. Men del funde intet 
hielpa wi mäste här forblifwa och afwockto Herr 
Constil Bellmans stoot' ifrän Cadix, dock lefde 
wi iftan denna dogen aldeles ftia, ty wi stuppo 
Utur Maternora och bodde tilsommons uli et Hus 
fom vemetrü hyrde/ür oß, samt ätniöw war 
milda och Nädiga Ofwerhets goda och tilräcke
liga underhald och woro mer üu nögda med at 
misto den Blanquin fom wi tilförne fätt ot lef, 
wa of, men nn bliswit indragen, fedon wi dm, 
na gangen kommo hit til Staden« 

Den 13 AuguflijPom en Engelst Kiöpman 
wid namn paneton ifrän Gibraltar med pengar 
vch f läder för de 6 Engelste fom warit Trälar , 
men sör FortMabomerne hade han ingen ting, 
utan sade at Engeland nu mera intet wil befatta 
sig med deras Miosen. Emedan PortMahom 
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redon horde Franckerifet til och deß utom stulle 
deß Inwanore wid beibringen fort ofwog stiöld 
emot sitt Foderneslond. Denna oförmodade 
^ldningen rördc oll for mycket de fattiga Fan-
garno fom warit här öfwer 50t uti Trätdom; 
m ot dem har tilfórne warit Träl uti Algier, 
for hwllfen ordfaf Fürsten d'crstädes förbarmade 
sig öfwer honom och löste honom ut emot isoo 
harda Styck von Achten, Hwarfö« hau genast 
reste til Algier til at betyga sin siyldiga tackfam-
het emot Furjien fom dragit mera medlidande of. 
wer hans piagor och de andra hans Cameraters 
elande har o orten,, än deras egna Ofwerheter, 
som üro Christne. 

Den 24 August! kom Bres iftan Herr 
Consul Bellman uti Cadix, hwangMom del 
forra Contralet foststaldes at wi stulle fommo 
harifron embt dm betingadeLóse-schillingen, hwa« 
fore wl fingo lof at färdas, ock tänckte, om Gud 
wille, gä öfwer lil Gibraltar med en Danst 
Sneau Cornrnenderâd of Capitain Vodig ny-
ligen hitfommen ifrän Livorno och ärnad til 
Gibraltar. 

o D m si August! reste wi ifeon Tetuan * 
da wi fingo hworsin Muhl-äfno at rida uppä ned 
t»l stranden; wi anfommo famma dagen lyckeli, 
gen om bord hos Capitain Vodig, men fom han 
ester 6 dagars wänlan ej war fä,.dig at fegla, fa 
gingo wi natten emellan den 5 och 6 September 

med 
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med en Barque, som fom til oß, om bord öfwer 
til Gibraltar^ och lämnade ej utan besynnerlig 
fägnad och glädie m Ort pä hwilfen wi utstädt 
sa mänaa nxderwärdigheter och hwarest wi wg, 
ric sä härdt twiligade under Tyranners odräge, 
liga of. Hwad kunde wi annat än med hierta 
och mtm losira och tacka wär nädiga och barm, 
hertiga Gild, son, sa underligen styrckt, uppe, 
hällit och bewarat oß den längsamma tiden wi Hof, 
WO städt under Barbarernas wälde. Mildaste 
Gud! om du ej bestyddal oß hode wi längesedon 
warit förgangne. Men wi wördo i diuposte un-
derdonighel, lillifa del högomedel, war allernö-
digsto Ofwerhel, under lrognc Förböner in til 
wor död, fom Allmagten här wid betient sig elf, 
»il sin Gudomeliga üros förhärligande och Of-
werheters odödeliga üreminne ibland Christne och 
Hedningar. 

Den 6 3eptember kl. 4 ester middagen on-
kommo wi lyckeligm til Gibraltar ock) fommv 
famma ofton i londuton at ligga uci quarantain. 
Staden war fo full of Krigsfolck och ollo Hus 
intagne, ot wi ej fingo nägot logement, utan 
moste hällo til goda at ligga utt ett Häste,stoll 5 
nütter, fom wi woro bär och wäntade pa laglig-
het at fomma öfwer til Cadix. 

Den n dito f l. 6 om eftermiddagen reste wi 
horiftän med en SpanstChebeque, som ärno-
de sig til Cadix. W i traffade här pä et Sällstap 
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ej mind« oZudeligit on det wi lómnode pa fasta 
Landet. Befattningen pä Cbebequen bestod af 
ti Man Spaniorer, hwilfa hela natten tillifo 
med sin Capitain f iswodc, bonnodes och flogos' 
fä at de blefwô af hworandros blod malade, och 
woro wi rott nögde med at onfomma til Cadix > 
hwilfet stiedde foljonde dogen, eller den 12 Sep. 
tember̂ fórmiddagen.̂  Men wi mäste emot för, 
modan änm» läng« fordlistva uti delta äugfliga 
Sällstopet emedon wi mafte,'ligga 19 dagar uti 
Quarantain, hworsstsr wi änteligen f omni o i 
land nï Staden Cadix och blefwo of wor Swen^ 
sta Conlul Herr .Jacob Bellman gansta wäl e, 
moltogne och fôrstaffode uti et godt Logement; 
hau fsgnade oß med Hans Kong!. Majits war 
Auernodigste Konungs Nädiga wilja och befall, 
ning, fom war at wi här stulle fo alt del wi has 
de af noden, hwilfet Herr Confuln ock ester yt< 
tersto förmogo softs at werfställo; wi fingo ej 
alleno tilrockettg förftistning och goda Tradia« 
menter man afwen Gang- och Linn-fläder fs 
mänga wi hade'fj5r «öden; sä at wor Högo^f? 
werhets storo Näd och dm benägenhet samt wäl, 
wilja, hwar med Herr Confuln Olufottade of?, 
giorde Ol wi lifo som furglomde wärt fürro elàm 
de: Mm mm sorg bles ej stutod wedelst besrielst 
utur BarbarifFa Träldommm. Jog mäste of, 
wen wäl so ordfof ot klogo ofwer mitt fwäro ö» 
de, i det Gud behagat under min Fängenstap ü 
genom doden hädonkollo min i Lifstiden älsieliga 
Mako, hwilken altid warit förNämsta ämnet til 

sorg 
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fbrg och bedröfwelft öfwer min Trâfôom; Jog 
tänckte dä jag reste jifräu Barbariet ot fnorl fä 
omfomno m fa kiär W ä n , som jog do ännu trod-
de mig ägo: Men min loncko har flogil mig o-
lyckeligen felt, ty wid min anfornft hit til Cadix 
blefwo mig deßa bedröfweligo Tiöningar'tilbraq, 
te af de häristän Sweriget warande 0&Caj>i* 
tainer, hwar igenom jog äfwen fick weto huru 
min lillo Egendom blifwit siingroder, sä ot jag 
sog mig woro nästou aldeles ruinerad i anssen-
de rfltiim timmeligawälfärd. Befynnerligenrör-
des och oroodes mitt hierto, dä jag tänckte pä 
min lillo Dotter, fom uti spädo or stulle misto 
en sä Huld Moder eck) tillifo fofno sin Foders 
omsorg. Men jog funde dock ej onnOt än wara 
nögd med Guds siickelse, dä jog betrocktode hu, 
ru underligen han bebagat at drago förforg for 
mig ock tröstade mig sä mycket mer, do jag sog 
mig här bliswo hulpen meto ti! »»nderstöd änjag 
hade förmodot. Ty utom dm storo N ä d fom jag 
rönte af wor Mildo Ofwerhet, och dm förman 
fag hade af Herr Consul Bellmans beredwillig-
het, so woro ock de härwarande Swensta Cop« 
vaerdie Capitainer so ömhiertade Ot de sarnmon,^ 
sotte sig til stör« delen, at ester lägmhet fommon-
stiuto uogot til rundeligore understöd, for hwil-
km ordfak jog funnit mig foranlatm at har info-
ra förbemälte Herrar Capitainers Namn ock 
ftikostighet^ jofom en ärfiänfomhet, hworulaf 
deras bmägmhet at wilja Iielpa en olyckelig 
Landsman, ma blifwo allmanhtten bekant. 
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Utom det, fom mig blef tilstickot uti Bar. 

bariet of Horror Capitainerne, Jonas Staf, 
Engelbrecht Norman, och Nils Engstrom; 
fom ester Herr Capitain 'Stafs beróttelfc warit 
î  Piaster af honom- och 6 af hwardera de andra, 
fast än jag ej sick rätto Summan öfwer til Fez; 
sä förärades mig här af följande Herrar Capi
tainer, neml. 

St. v. Acht. Real. 

He« Copvaerdie Capitaine« 
Jonas Sióberg ifrän Stockh. » 
Nils Flog fron Gôtheborg 
And. Fuhrftróm fron Stock. > 
Holm fron Carlshamn 
Jacob Beerman fronWefterwik 
Sunman fron Âbo 
Leerdumpel fron Stralsund 
Holmftrom fron Stockholm * 
Clas Faster frän Stralsund 
Anders Andeïfibn fron Gôtheb. 
Raaw fron Stockholm 
Lundgren fron dito 
Jonas Cardon.dito 
Anders Knape HanfTon dito -

9 
5 

io 
2 
4 
3 
4 
s 
4 
4 
3 
f 
4 

io 

5 
3 

6 

Summa 73 9 

Alt hwad jag kunde gióra emot deßo Her, 
rar Capitaines godhet war at med tackfamhet 

den 
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den famma arfiänna och önsta mig förmaga at 
wlsa min styldighet tilbafawid nägot bchageliga
xe tilfälle. 

W i tänckte wäl genast wid war ankomfl 
tll Cadix at fomma derifrän lil Sweriget, men 
som ingen lägmhet wor dertil, sä moste wi wän
to pä den Hollendsta Flottan, som under Con
voy af ett Krigsstiepp ärnade stg til Holland, 
for hwilken ordfof jog nagra dagar ester min au
komst moste pä Herr Confu! Bellmans och on
dros of mina Londsmän enhälligo onbällan \h 
ta rafo of mig mitt stom stiägg, fom jag hittite 
»fron Barbariet bibchällit ock) ärnade at hafwo, 
til deß jo,g, om Gud wills, funde blifwo fä lyc
kelig och oter se Fäderneslondet. 

t Ester en nog longsom wanton fornrno wi 
anleligen at resa härifron med Copvaerdie Ca
pitain VaeÄer Bonts Sfierp som ornade sig til 
Amsterdam; wi lämnode säledes, uti HErrons 
N a u m , Cadix den 5 December och funde ej an
Nat än med stpldig tachamhet arfiänna Herr 
Conlulns ogemena godhet, som wi tilfyllest rünt 
Under den tidm wi här wistades. 

NefOn ifran Cadix gick Gudi arO lyckebgen 
och wol: Men war Skieppore som älstade Li
queurer mera än m Siömon bör, war ofta der« 
af fo ofwerlostad, ot joa x.ne ganger mäste tago 
befälet of honom öfwer S f iepsfolf et och en,gang 
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stängo honom inné uti Cajutan; yons oforstand 
samt oanständiga lefnad falte oß alla uti forun, 
dran, huru del war mójeligit for hynom at föra 
ettliSfiep dm minsta wäg öfwer wotnet; wiwo-
ro 'ock gonsto nögde, dä wi den 16 Januarii 3lr 
I7Ï7 hunnit sä längt at wi fïngô  Texel ulijickle, 
da wi med m Lots,bät gingo ifrän S f ieppet,fom 
blef äunu en long tid för Winteren stul liggonde 
uti Texel. Sedermera reste wi landwägen, 
med de uti Holland brufelige Post'wognor til 
Amsterdam,' hwarest wi Gudi stie lof̂ lyckeligen 
vch wal ankommo den 18 Januarii derpäföljande. 

I anseende dern'l at wi woro sä mänga nti 
Salstap och jag gierna wille hafwa mitt Folf un-
der ögonen, sä togo wi Logement tilfammans 
hos en tilförne mig bef anter Landsman af de uti 
Amsterdam sä fallads Slaf-Baafar, eller fädane 
som holla atstilliga rum ledigo str Siö-folf, och 
förffoffo dem hwad de hafwa nödigt, men söfa 
at st inna dem pä alt satt och f allas gemenligen 
Seel farkoopers eller Siäle.sälja«, och trodde 
jog mig här woro gonsto safer, emedon jogcho-
de Komma« olleno, mm icke desto mindre ma, 
ste se mig af gudlöfa Meuniffior blifwa beröfwod 
starre delen of det, fom mina Wanner och fia, 
ra Landsman uti Cadix af medlidonde, öfwer 
milt härdo öde, hade mig förärodt, ehuruwal 
jag habt mina penningar flutna innom Las och 
Nyckel. Fäfängt war för mig fäsom Främling 
här a Orten at attifa mina penningar, utan ef-

ter 
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ter giord undersöfm'ng mäste med gramelse täla 
min förlust, men^fiyttade genast uti ett annat 
Quarter, hwariftänjag anleligen offadder, fast, 
an med dryga omf ostningar, flapp. 

Uti Amsterdam träffade jag wäl Mangan-
ti lycka och wälmockt storerande Landsmänner: 
M m fanticke en endo som wiste mig nägon hielp, 
somhet eller yttrode det ringaste medlidande öfwer 
mina ntständna widrigheter; utan del synes som 
stör« delen af Swensta, fom fommil lil al bo 
Uli Holland, hofwoförgiätit sittFäderneslands 
sinnelog, fast jag Gudi lof ej behöfde eller wille 
lita dem til, dä jag märckce deras fallsinnighet; 
besonnerligen som Utländningar, med hwilfa jag 
tilsörne warit befant uti Rotterdam, öfwerho, 
pade mig med höfligheter och sielfwo tilbudo sig 
athielpomig detjog hode nodigt; for hwilfen 
vrdfof jog länte of dem fä mycket, dä det fom of 
Herr Consul Bellman blef förstutit til «fan war 
föttärt, at jag hederligeu funde uvpehalla mig 
fä langsam tid pä denna dora och ledsamma Or-
ten. Ty wi mäste helo Winteren förblifwo uti 
Amsterdam, emedon, at fortfattio Reson til 
Sweriget londwägen häriftän stulle follit alt för 
kostfamt, halst fom wi woro fa mänga uti sölje. 
Jogbetingode fordenstul med 2:nestockeuhär i-
ftän Stockholm warande Copvaerdie Capita!« 
net nembl. Herr Casper Nyberg och Herr Mel
le Feddez, at de wille togo mitt Folf po deros 
Sfiepp med fig til Sweriget, hwilfet de ock 

gior-
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gierde j3 at 4 Man fommo med hwardera; dç 
lofwade ock at jag ffulle fä följa med den fom 
forst dies sardig at fegla bàùfiàn ; men dä dm 
tiden fom, fade de sig hafwa emottagit fä myc-
fen last och sielfwa waco fä trängbodde, at jog 
intet funde fo rum, for hwilken ordsof jog nöd-
godes sofa po annat sott at forlsättio min Resa; 
och /om jag ej funde fä nägon lagenhtt at fomma 
Siöwägen directe ti! Sweriget, fa relolvera, 
de jag mig at resa nllifa med 2:11e stycken Swm, 
sta och en Hollfteinare ^ som af olyckor och mot, 
gängar blifwit fostade pä denna ledsamma orten 

- och nu äfwen fä wal som jag woro förlagna at 
komma här ifran medelst ett litct Fortyg ifrän 
Oen Feur î toncko ot derifron öfwer Hollstein 
fortsattio war resa til DstN'sion; mina fóljesta-
gare woro fórnomligost, Condu&euren af Kon, 
gelige Fortification He« Johan Brelin fom 
iiförro Aret^of en olyckelig händelfc blifwit pa 
hemreson ifrän Ost-Indien , ensommen bort-' 
tOopod pä en wild £>é ut» Mthiopisto Hofwel, 
federmero of Folfel pä ett Franstt Fortog igen, 
funnen ocĥ ester enRefo somman mäst giöramed 
dem til Södra America, ändteligen hunnit til 
Lissabon och deriftän ärnat Siö-wägm sortfät-
lia sin Refa til Sweriget ,o men ej hunnit mer an 
nägro dogors wog deriftän, förr än hon ä nyo 
tänckt blifwa förlorod, dä Sfieppet, hwor pä 
hon warit, blifwit uti en hastig Storm aldeles 
läck och füllt of wollen siunckit til grund, med 
alla Segel tilfatte; men han tillifa med Folfet 

blifwit 
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blifwit bergoder med stor mödo of ell Holländstt 
Sficpp, Iwormed hon fornrnit til Amsterdam 
Uti nog swäro omständigheter. 

Den andra of mina Föliestoga« war Cop
vaerdie Captain Herr Alexander Magnus 
Lohrn iftän Wefterwik, som ifrän Calmar är
nade sig med ett Sfiepp ti! Lissabon: Men af 
den befanta försträckeligo Stormen uti Oâober 
Mänad lidit ett olyckeligit ffiepsbrott pä Eyer
land när wid Texel, hwarpä han tillifa med 
silt Folk uti stor lifsfara blifwit bärgader. 

Den ? af Sällstapet wav Copvaerdie Ca
pitain Mathias Jessen fron Oppenrade, Hwil, 
ken pä hemresan ifrän London olyckeligen förlo, 
rat sitt Skiepp os Ostra ändan af Oen Skillin
gen wid Holländsta Kusten, fä al wi woro til» 
farnrnans 4 stocken, fom pä ätstilligtfätt probe
tat lyckans widrigster» 

Refan ifran Amsterdam företogo wi den 
26 Mars, Alt gick Gudi ära i begynnelfen bä
de fort och wäl, fä at wi lyckeligen anfommo til 
Oen Feur den 28 dito och reste följanoe dagen 
deriftän med en Bat til fasta Landet afHolstein 
och onfommo somma dagen för Middagen til 
Fedders Hamn uti Londstapet Christian AI. 
brechten Koe och reste federmera medelst de här 
brufelige Iulwaguar lil Flensbourg; men Wil* 
des under wägen ifrän wor ena Följeflaaare Ca
pitain Mathias Jessen fom ärnade sig til 0ppen

rade; 
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rade. W i anfommo fast än med mycket beswär,' 
as de eländigo och diupo wagarna, som äro öf-
wer all har uti Hollstein, til Flensbourg den za 
Mars: Men funno här ej nägon lägenhet at f om, 
mo til Sweriget, für hwilfen ordsof wi, me, 
delst Post-wagn, reste den ß April hànfiân til 
Oppenrade, hworest wi anfommo somma da, 
gm om Aftonen och funno här ätstilligo S f iepp fe, 
gelfärdige til Sweriget. W» mäste för mot, 
wind wänto lil den 8 April, dä wi reste häri, 
srän med SfiepPtt fallodt Freue Christina fördt 
af Capitain Nicolaus Heifel »ftsn Calmar: 
Men kommo for motwind fornmo dogen tildofa 
vch moste derfö« wänta Mi Oppenrade ti! den 
ii April, däwi ändteligen fornmo deriftän, dock 
Nvdgades följonde bogen für contrair Wind fo, 
ko Hornn wid Eckelfóort och mäste detstüdes 
forblifwo tilden 14 dito, da wi med en god wind 
stglads derifrän och fingo ej utan besynnerlig hier, 
lans fägnad detfära Fäderneslondet uti siftedm 
16 Aptil om Morgonen, famt anlande Gndi ä, 
rod lyckeligen til Calmar famma dogen ester Mid, 
dogen. Under war rsfo iftän Amsterdam hafwa 
wi ej traffot nogon sa bestiebelig Man, som war 
S f ieps Capitain Heifel, ly han wiste oß M den 
höflighel, som hon funde under «san, och däwi 
kommo lil Calmar^ fordrode hon ej den ringaste 
Frackt eller onnanärsättning. Capitain Lohm, 
som tilsörne seglat ftän Calmar, blef derstädes 
gwar, och Condu&euren Breiin ärnade f̂ ig til 
Ctëthebarg; Men som Här ej war nägon lägen-

Het 
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het Siöwsgen och til Lands lycktes fallo Honom i 
anfeende til hans w driga «sa för kostsaml, sä 
blefwo wi uti ett Sällstap til Stockholm och re« 
sie den 18 April med en Lotsbot 'iron Calmar 
och onkonmW ester middagen lllvBivrnó, och 
blestvo dz'rstädes of Majoren WA.orne Hrrr 
Ulf kb gonsto wal emottogne och f^gnods, somt 
formate ot bl^wa här ui andra dagen, y* 
wi af Herr Majoren« Folck med %yàt blefwo 
fürda til Skiâggenâs, hwarest Capitaine« 
Wälborne Herr Gustav Ulfklo underhäller 
ett wackert Stiet s  Warf förftdl med moe, 
ket och kostbarr 'Büm < wärcke, men flogade 
mocket derófwer, ot sä fa torija Entreprener» 
Uli nya Sfieps boggnader här i Swe'iget, be,> 
ßjnnerligen dä Förlaggarcn har all moda osoard 
at̂ fórstasso allo notwendigster ock sedermera 
mäste tola at Materialierne of tid och Older ffo
la büfwa sörlorade. W i blefwo här ej wind« än 
pä Biomo wäl emottagne ock fägnode tils andra 
dagen eller den 20 April, da wi med en LotsMt 
«ste häriftän filDóderhuit, Hworestwi ankom
wo föliande natten kl. 12 och funny här et Fartyg 
lastadt för Herr Sahiilens räkuing uti Calmar 
och deftineradt til Stockholm; med detta «ste 
Wi iftan Dóderhult den 23 April, mm mäste 
famma dagen för motwind ock) swort wäder foV 
ko hamN under Vollôô. Följonde dogen om 
Morgomn reste wi deriftän med mqod win), 
sam' anfommo til Sandhamn den 26 ckity och lyc, 
keiigen. til Stockholm de» s* A M , efer 

G man, 
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manga utständno swarigheter sedan jog lärnno-
de Fäderneslondet. Andteligensagjag mig omar-
mod och med omonde fiärlek emotlagen af mina 
gamla Wänner, fom ej hade förgälit sin fordna 
Wänstap, emot mig, fom dem bcsófte ut» et al« 
deles ulblottat tilstaud. 

Jag safnade wäl med gramelse mi/fordna 
huldo Mofa och »ned det famma min ülla formö, 
genhet hemma, hwaraf jag horpats hafwa na-
got understöd/ men sick med glädie städa en mda 
Pant of ett liust Agtenstop, en fiten Dotter Ma
ria Berg pä o:de A«t, tryggt hwila uti Väru-
hofs-Inlpeöforen8 Herr Anders Flippings och 
deß kiüra och älsteliga Mafas Fru Maria Bergs 
kiärlefsfulle armar, hwilfa af blott medlidande, 
om hennes anständiga upfostran i stn Christendom ' 
och alle and« Henne gagnande faferlil alla delar i-
ftan Modrens död, drogil och an benägit bvaaa, 
en lifo ömsint ornforg. fom for sin egen endo fia, 
ro Dotter, Iungfru Anna Maria Hipping. 
Det torde ej mind« mißhagafo oföttäncktewän, 
ner, än det stulle folla mig fwort, ot har rätte-
ligen utföro bade deras ädelmodiga hiertelog och 
fullfommeligheten of den wördnodsfullo ärfiän-
sio, hwornied bade jag och min lillo Dotter in 
til doden, dem förplicktade finnaê; och fom jag 
wet det hlvarcken ästundat beröm eller wäntade 
förmäner, beweft dem til en fädan Cbristelig 
gierning, utan det ot i den delen »värdigt'upfylla 
den Gudi och Mennistiom behageliga kiärleken, 

allfa ' 



altso önstar jag aliéna, fo högt, fom jag hoppas, 
at sielfwa den ewiga fiarlefm, enligt sine nadi-
ge lösten, later dem och deras efterfommander 
so Hamm frucktm of sine egne gierningar! Men 
bor ej glömma, sosom en tacksom menNistio, ot 
minora mine Läsare om del fóretrade eu Christen 
üger, fom bewisar sin lro med gierningar, emot 
en Mlin-Chrlsten. 

Hwad stulle jag wäl äswen striswa til mi, 
na Herror Sfieps-Redores beröm, som funde 
swara emot det ädelmod, hwarmed de mitt li-
dande bemölt? hwod wil jog ock sägo om deras 
bmägenhel, hwilfa jag warit ock är ffyldig och 
dem af hwilka jag intet Haft otfo dra utan aide, 
lala, At stapla ftam nägot, ar alt ffolitet och 
at f im mycket blefwo doch intet annat an m ff um 
mälning of deras «no fiärlek och medlidfamma 
hiertan. At ej mißhrufa uägons aodo hi rra, 
kon jag ssledes ej mera säga, än ot jog as deße i 
högsto mätton ürsarit, det de wifat, at m*"rn, 
stio-fiarlefen, ej är , Gudi los! ftämmande ilt, 
nom Stockholms Murar och^ot wardige Förfo, 
ders blod ej follnot. Hos lifo ädelmodige M o m -
lingor. Den sig va annat sätt »temätckt ock He, 
kont giordt, midt forde störstawälgierningsmäns 
ögon, är jag för smal Hor widore nomna. J o g 
lillägger ollena den lrogna vnffan, at det öaa, 
fom alt fer, den arm som alt formar och den A'iV 
mockt, som alt med wichet, näd och rsttwisa 
stprer, wille lata en Hwar, fern röres af medli, 

B , dande, 
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dande, iall behogelig wältrefnad, fä stiördoóm, 

;4iige fruckter of sina sgno goda gicnungor! ' 

D m io Maji onlände mitt Skieps-folck, 
fom med mig delat lifa ode, meb förenümde 
Skiepp fron Amsterdam, lockigen lil Stock
holm, fom woro af min Befatming 

Styrmannen Cornelius Halm fton Stockh. 
Matrofen Mäns Hall ftän Halland. 
Dito Fetter Depken ftän Stockholm. 

Af Capitain Herr Hugo Weiilis Folcf. 

Styrmannen HâlgeBôrjefon ftän Holland. 
Bätsmannm Fetter Anderson ftän Halland, 
Matrofen Fetter Greberg fron Ôland, 
Dito Fetter Biernfelius fton dito. 
Käcksmoten Ol. Berggren ftän Calmare-Län. 

Den 2i dito, hade, hos Deras Kongeli-
ge'Majestater, war allernädigsta Ofwerhet,M 
tillika med min Befättning, den d»)ro och ester-
längtodeNädm, nppäDrottningeholm, at blif-
wa fromwiste, wid hwilfet tilfälle dcros Konge-
lige Majestäter behagade betyga Deras allernä-
digsta wälbshag öfwer war ändteliga befrielfe. 
Glädien al fe Majestätet och ihogfommelsen af 
densowärderliga Näd wi deriftän fätt ätnilita, 
kunde ej mera uttrycka, üu allerunderdänigste 
tacksch'else derfore. 

Guds 



Guds finger, som smoidt en so Christell'g 
Mild och Nadig Ofwerhet, oswer ett i alla tider 
widtfrägdat Swenfft Folk, det sorwore i läng-
ligo tider til Sweriges Rif es sällhet, dm som
ma sosom en dor ögnosten och en hóg pont os den 
Gudomeliga Försynens N a d , som legot so lan-
ge fórwarad uti m urgammal och lyster Waia 
S lüg t , til Swear? ock Gióthers sällhet och 
locka! Attelägqar of sä hög Bord, mildtchierta 
och sinne, late Gud ej eller Smerige fafna pä 
deß Kongeiiga T h r o n , fä länge Regeringar i 
'wcrlden finiras! Delta är den underdäniga ön-
sian, i hwilken wi gemcnsamt in i döden fram-
härde. 

Maji den 24 blefwo wi sör dm i Stockholm 
Refiderande Kongl. Mastte Höga Senat ockRik-
sens Näd prefenterade , ot fä ofiätzgo wär Ol-
lerodminfaste Tacksäjelse, för deß öma omsorg 
ock f roftigo bidragonde til war beftielse. Ofwer 
war lockeligo aterkomst tacktes ^Högstbemälle 
Kongl. Senat afwen yttra d:ß ^Nädiga fagnad. 
C^çllMifroe oß cn dyr styldighet och wigtig an-
gelägenhet, Ol ouphörligcn instämrna med alla 
S w e a Rif es Inboaga«, uti bestäiidige ochtro-
gne Böner och Förbönsr för fä Höge. milde, 
omfinte och rärtwise Rader, som Allmagtcns 
arm upfatt'til Wäckta« oswer w,or gemensam-
mo wälfärd.' Deras aminnelfe wave af Dcms 
Store och dropelige gmningar, in uti smaste af, 
der, uti en wälsignad äminnelse hos alla Sweor 
ochGwcher! Gz Sam« 
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Somma dog blefwo wi tillifo upwiste for 

deras nit brinnonde och öjwerläggmngor wo! fig-
node, til hela Swensta Handels-rörelsens öm-
niaa tilwäxi uti alt hwad Rifet gagnar! Guds 
N ä d utrustc dem ock at ömsint Och försickciat af-
böja all hwad Zemenfamma wälfärHen stoda 
kam 

t Sedermera^ hasive wi, hos Mango andra 
Hoga Herrstaper, Waigierningsmün, W ä n -
«er och Gynna«, host den lockan at gib, a w&i 
upwacktning Ä hwilkas Zemmsamma ktvabc säg, 
nad öfwer war olerfomst i Fäderneslandet,,öfot 
wor glädie i högsto grad. Den doam wars 
fiärran iftan Swea Land och del .ögnobleck blif-
we ewigt ofynligt, pä hwilcket en fo deklaaelig 
Tidning ,'nlupo, at nagon Swenst Undersote, 
inlogil iblond Barbarer, del ömkanswärdo stäl-
le, fom Allmaglm oß sä befynnerligen ftälsat 
ifrän! ^ 

Swea Land och Folk beHolle orubbad, fa 
länge Tiver nämnos, /ine wärde Förfädrrs he, 
der, at i miahet fä roda sig sielfwe och ej fuf> 
wos of Frómmande of! Iord och berg, ffogor 
och moraster, swar och stronder, öpne sine öm-
nige forräd«, til rife nödtorfter för oß ock üf, 
weu för andral Hafstns fiytande fasten, ware 

altid 



alt d lockelige och. Landsms Armee styrd af HEr- v 
rans hand, ti! wärt säkra Forswar! Handels, 
Flottan gifwe Gud en lyckelig fort til hela R i -
kets Sällhet, och fafne aldrig nagon en ömmg 
fruckt af fin der wid anwändande fiit och möda'. 
Koneligen late Gud sin Nad och behog wara 
wäldig öfwer allo Swea B a r n , och i synnerbet 
öfwer alla dem, som hans Namn ock) undergio-, 
remde magt fruckta. Fridftns lugn, inbordes 
enighet, fiit oä) »dfesamme Iänder, Laglydige 
Undersatare under en Laglig o/werhet, «nhler. 
lade Domare och trogne Ambetsmän, som 
HErran os hieitat ftuckto, wa« de ögnostenor, 

som den mildo Gaden of klärlek för ett 
lydackligt Folck, ät Swea och Giütha 

ewigt bewarar ! ! ! 

pihang. 

P 
; 

\t ratteligen bestrifwa Barbarernes Lef
nad uti allmünhet, wore ett amne, font 
widlyftigt funde utföros: Men de tron-

go gtóntfor, innom hwilfa jog uti milt elende 
wor siutm, hindrade mig derom blifwa fo un» 
derrättod, ot jog fullfommeligen ffulle tunno for-
nöjo det Allmänno, dock wil jog i f orthet̂  on-
märcko det, fom of egen ärfarmhet kan arm-

G 4 dras 



ï©4 ra ) * c m 
K ; Jwju*fanmete >og hunnit under min Träl-

dom w»d nogon ledig jrunö ot upteckna. 

Kejsa«ns omänniffeliga lefnad lärer af bet 
anjordo nogorlundo funno inhämtos y F f " 
«jtalla den sa Mtatmlig, som Han i sta stelf I • 
» wara afwen fa mtyliatCiSffiS' 

ste lust rsoch detgrufwel.gaste Tyrannies foröf-
wande M , alla Mmm'stior utom honom hafwa 
fafa ocl̂ st'tstrackclfe fö«, dock ffal man fjrn.™ 
mo ar Kejsaren aldrig del ringaste sngrar hwad 
hou u . wrede och roseri giör, churu obarmher, 
t.gt och stridonde emot Naturen det wärckmae" 
r MedKej^re-wardt'gheten hor Hon ester Ma. 
hometansta Läron ärhallit Heligdom, Nathan 
^ ^ t ^ l ^ ? H'lgon, (uästan Pä 
famma sttt som Catholiquèrne hollo Pafweu 
ut» Bom) och sördmstull wórdas bans Pe stn 
ty om denna blmdhet ej försatt deß Undersatare 
ett so duwt morcker, sa hode hon wäl längesedon 
want of dem mórdad, ernedan ban ej som m 
Menmffia, utan som ett wübt €teatui rlaaor 
och handlerar dem. f ö 

ßn fott Hb fkt on wi kommo hit, hade 
hau lam upställa 2 a zoo Morer uti en linea, 
ochso begyntehau wid dm ena ändon deras och 
med sin egm ^aM2 stack ihiäl dm ma ester'den 
andra, dom » s t m Träl maffe aä ester Ho, 
nom och medsinRackwrckabfWf tf Lantzen, 

och 
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och när hou hunnit ondro ändon of linie« v 
och alla wore til döds stagne, fäg han dock 
efter fiere. Denna berättelfen har jag ester 
famma Trä l , fom mäste betjena honom uti 
detta Blöd- badet, och har warit mänga är 
här uti träldom: Hon fade at alla Barbarerna 
hopnods för dstta Hans Tyrann«. Men en be-
fynnsrlig tiock bündhet omgifwer den enfaldiga 
hopen af detta Folket, fom ofta högeügen pri» 
sar Kejsarens aldragrofwasts gisrningar och sä-
go dem ollo bade de nogorlundo förnuftige och 
de oldrowederstygZeligaste, wara efter Guds 
och Mahomet« räd. 

Efter Morema« Log for Kejfaren intet 
Hafwa mera än fyro äckto Gemäler. Men 
dem fornton Hode hon denna tiden 160 Frillor 
hwilka äfwm wäl kallas här uti Landet Kej-
sareus Hustrur, ty i aussende dertil at han 
f alias et Helgon, sä kunna de intet anse et 
Fruentirnrner,^ som far den nsden at säfwa 
hos honom, för nägon Frilla, emedan hon ge-
nom hans heligdom, givres Ackto. 

Deßo Frillor äro til stör« delen helt 
wackro och hwito Fruentimmer. D e äro de 
Förnämstos Döttror uti Landet och fafom pre-
senter ti! Kejsaren förärade, men wordo gonsto 
illo traclerade, och passas up of fyro stycken 
S w a r t a , hwilka hafwa mackt at handte»a 

G s dem. 
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<dem, som de wilja/ och för hwilken ordsak 
Kejsarens Hujrrur ofta fa bra stryf om de ej 
W lydige fine fä fallade uppassa«. D a 
Kejfaren far nägon Inngfru til stiäncks, mäste 
hon forst i - a 3 Monoder fvringo och tima 
honom til deß hon finner bchog uli Henne. 
Sadane stiancker äro ej mer än 1*.; 14 a 1? 
är da de gifwas ti! Kejsaren, och saledes nog 
unga for honom, efter han är redan en Gud-
be in emot 80 är. Men under den tiden haf-
wa de ftihet at wijtas ibland de unga Mo* 
rerne ock) andra Tralar. 

D ä Hon ändteligm fall lof at fofwa hos 
honom en gang, fo infores Hon po Slottet 
under de Snöptas ward och förflaras for 
Kejfarens Husiru utan widare Copulation, 
hworefter Hon ej wil at de stola hafwa med 
andre nägot ot beställo. D ä Ke/arens Ram-
dam eller Fastlag är stutod, mäste hon nöd, 
wündigt säfwo när en of sina äckta Gemoler, 
mm derernellan utwäljer hau ibland alla, 
hwilken han wil, ty ornbyte fattas honom in, 
tet. D e stä rit» et grufweligit twong och torO 
oldrig wiso en mine ot wara mißnögde än 
»nind« säjo nogot ord, som mißhogor Kejso-
ten so ftamt de ej wilja blifwa eländigt rnör-
dade; deros masta giora är at tillaga och an-
rätta mat für Kejfarm »ch sig sielfwo: Men löpo 
därwid stor fora om det ej ür efter Kejsarms 
ftiaf; 2;ne styckm hade en Zang bakat Bröd, 

som 
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fom honom intet behagade, för hwilckm ordsak 
dä de softe at rirsackta sig, hau lät siä dem til 
dóds »ned stora f iappar och yxcstaft.̂  Siel f war 
han närwarande dä det siiedde och talde at dcras 
blöd stänckte honom uti ansickret och öfwer hän-
derna. Sedan de woro döda, mäste de ligga pa 
samma stalle uti sitt blöd ti! deß at de fürlätit ho-
noin det han dödat de»n; hwilcket han tror at de 
giordt, dä de legat 2 a 3 dagar obegrafnc. Det 
'famma giür hon ock med allo dem, fom hon 
mördor. 

Gemalernes Tra&arnenter Sefîo uti en 
Blanquin eller Mofune om doggen, lifo med an-
d « Tienare ock Slafwar. Setllan fä de af son-
nerlig näd litet Fruckt od) Miöl, uton i ösrigil 
mäste de orbeta. sasorn Karda Ull, Spinno och 
Mäfwo. Mojestätist äro meto de ej of. 

D o Kejsoren är of godt humeur och Hon 
wil roa sig med sina Genialer, sä satter Han sig 
pä en Malta midlpä Borg-<gärden och fallarul 
allesarnrnans, da de stlmdom ftttia uti en ring orn-
kring Honom och spelo po^it tror , Pipor och an-
dra Instrumenter, bivarjämte de instänimamed 
Siungonde, Veras Muliczuenwärckeligenpowist 
sätt hor nogvn bchogellghet, emedon det ärderos 
endo öfningar och enda ro; stundom dontfa de 
rundt omfring honom, cller pä annat sätt lefo 
och spelo til ot roo honom. Detta är ock Keno-
«ns endo fornöjelfe fom kan kallas menlvs: Men 

.det 
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det ar gansta sallan Hans ffnne or so mildt ot dy-
lika nojm funna bchaga HONOM ; wid deßotilfäl-
Jen fat ingen Mennissio wara mero pa Slottet 
än de Snöp'e Negrerna. Kcjforens Fader har 
bast 600 Soner ellcr fiera. Men denna ej mer 
ail 2:ne, hworof allena Regcronde.Printsen as 
Marocco at igen ; en Dottcr har Kejsaren haft, 
som äswen ar död, annars giöres af Kejsare-
Döttrar har sa litet wäsende, at de knapt hos 
nagon äro namnkiände. 

Kessg«n forer gansta liten eller ingen Sta t 
wer än de andro förnama Barbarerne, hwar, 
fen uti Klädev, mat eller pa annat sä«, fast än 
han har manga präcktiga Kladningar^of Guld 
och SiffwerHropaäer som Iudorne fö: fardiga. 
Hans Histar ock) Sadel-Munderingar äro de 
enda fom kunna anses woro utaf uägot wärde. 
Han hade denna tiden aliéna 24 stycken Hästor, 
til hwilcko äfwen fä manga Christno Trälor 
woro fororduade at stiöto. 6stycken of deßo Hä-
stor äro lil Kejsarens tienst allena forbehäldne, 
och hollas af Morerne äfwen fom Kejfaren steif 
for Heliga, ty om nägon foment ot stroffas, 
wate sig Mor eller Christen ock) han Wringer ill 
Kejsarens Hast ock fattar uti en steg^bögel^ä fou 
ingen der räro honom. Ingen, annon, än Kej-
saren sielf for lof ot rida pä dem, so framt, det 
ej af en besynnerlig Kejsarens näd blir tillätit for 
nägon af hans Favoriter, hwilcko dä de stiga 
af och pä Hästm af wördnad för honom follo 
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ned ock kyßo po Jorden. D a nägon af deßa Ha-^ 
stor dór, degrofwes dm lifo som en Mmnistia 
od) anses af Morerna för ett Helqon, emeoon 
de tro at Kejsaren efter doden hos Mahomet for 
igen famma Hast at rida uppä mi Mahomets c-
wigo stall der hon stal stä fadlad lilreds. 

Kejsarens Sadlar äro mycket präckt/gamed 
Guld och Silfwer broderade, samt otstillige 
med Jouveter utzirade, en Sadel har han med 
en Diamant insattod Uli Knappen, stor somen 
Nöt, Stegböglor, Betselstänger och bestag aro 
of fint Guld; deße Tygergiöra ockmäst.Iudar-
ne. Laso eller strifwa förstar Kejfaren intet. 
Til warten àv hon medelmattig, deß anftm.de är 
obestrifweligen gryrnt och saseligit, med ett groft 
stort halft swart och halft bmnt onsickte, mög-
der, med en läng trubbig naso, stor och ständigt 
open stäende Man, hwarutur en ofantelig stor 
TunZa ständigt synes, som han stingrar mäst al-
tid pa en sida. Tuggar en stummande fradga, 
dä han är arg, lifo som en wild Hast. Folcket 
kallor honom Sidi, det är Herr Muli Abdula. 
Men of frärnmonde Botentater for hon denna 
Titul: Store och namnkunnoge, Högmagtige 
och Zldle Prints Muli Abdula, Ben Muli Js-
macl, Ben Muli Cheriff, Ben Muli Ali, &c. 
&c. Keifare utaf Rifenen Marocco, Fez, 
Maclcenâs, Sust och Algarfen, Prints utaf 
Tafel &c. Hefte af Guinea &c. &c. mi Man
nen ßar han 2me stora krokuge tünder: färgar sig 
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^ ' b l o omfring ógonm, brukor ett litet Skiägg, 
■ men ett stort Knobelbart eller Muchetager. 

Uti Barbariet äro z:ne stags Folck, Swar, 
te, Hwite och B «me, af hwilcka désista, fom 
gernenligen kallos Morer, äro Londets rätto 
Folck. ■ De Swarto äro merendels of begönne!, 
fen Trolor, krön Guinea hitforde och de Hwite 
iftan andre Ùttci hicfomne, men äga nu med 
Morerne lifo frihet. Allo hafwa de den Ma
homeransto Läron och wifo äiffillige stg derutin, 
non gansta niliffe. De Hafwa Här mänga och 
flora Kyrckor eller Mofcher, in uti prydde med 
atstilliga wockro Pela«, Golf, Wüggar och 
Taf med^Porcellains Sten ofwerflädde. Te
gel och molod Povcellaine giöres Har i Landet. 
Figurer och Beläten tôiû de intet. Midt i Ko«
fan Hafwa de m Springefiällo, Hwaruti de fjg 
twatta, do Gudstimst,^ om det sä heto mä, 
hallas stal. Denna stier^foledes, deras Präst el
1er Sanft sitter framst po qälfwet och läser uti en 
stor Bof, eller dä̂ ock dä tolor nägra Ord til 
Försam'ingen. D ä Morerne komma in i Kyrc
kan, sä buga de sig otstillige ganger, samt folla 
ned och kyßa gälfwet, derpä en del sig sedan sät
ter at höra frästen, men stör« delen go genast 
tilbafars. Hr ej mocket Folck i Kyrckan, fH 
klado Morerne of fig Boxorne och lwa fig i 
Kiällan, men Mößorne droga de aldrig af hnf • 
wudet. 

Sin 



Sin Bon giöra de annors fo wäl ulom,^ 
fom uti, K»)rckon, hwortil de gierno fofo sig hö-
ga Plotser, at Mahomet mo sä mycket vättre 
Höro dem. o De wändo sig oltid emot Solenes 
upgäng, dä de en gäng eller fiero om dagen be-
dio. Robond brufo de lifo som Catholiquen. 
ne ock) dä de läsa derefter, sä uprepa de ständige 
Arhiata Sasseria! som belydcr en onston Ot fä 
rodo öfwer de Christne. 

Kläckor eller Solwisare finnas intet har i 
Landet, utan de hafwa Wäcktare, som ropa uti 
Tornen, hwad tiden lider och f alla Församlin-
gen til deras Gudstienst. Deße aro en fort San. 
£e r , som last» fiitigt Alcoran, jämte andre strcs, 
ne Böcker, at deras läro andre. Alla Timar o»n 
Nattm, wid Solenes upqäna, om Middagen 
och wid paß Klockan 4 ester Middagen, fä ropa 
de ut, at Gud är Stor och Machtig, fom aifwer 
dem igenom Mahomet alt Hwad de behöftvo. 
Men under Kejfarens Ramdam eller Fastelog, 
läggo de det lil, ot hwar och en stal stä up of 
fomnen och bedia Gud ett trogit Arbiatafafferla. 

Deras Söndagar infallomerendelspäwa-
ra Fredogor, menIiljos ifrän de andre dagar, 
ne ej annorlunda, än al kl. « för Middagen stu, 
ta de uti Fezwillie boende sina Bodar lil och 
springa uti m stor hast i Kyrckan, men wändo sä 
snart om ot innom kl. 12 aro äter alla Bodar öp-
nade. Under, denna lilla Kyrckiostunden far in» 
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w gen Christen eller Jude wisa sig pä Goton, men 

i Fez at« giö«s ingen fardeies ffilnad po mera 
den ena än den andra dagen i Weckan, olleno 
pa de z:ne store Högtids dagarne, fom allmänt 
sims om Aret, do de intet orbeto, uton i stallet 
fern ett omanffeligit lefweme, med stiutande, ri-
dande, stri, och ropande, ifron den ena til den 
andra orten, fom woro de ursinnige. 

Den Forste Högtidsdagen begäs ba deras 
Rarndarn och Fastelag ar stutad och infaller med 
Npmônadm mi Julii; denna fallaèEidifeér oef) 
becyder deras Renselse eller Pôjf edag. Allo Mo. 
rerna rido om Morgonen helt bittido til Slot, 
let ot moto Keisaren. Honom sölja de sedan til 
m af deras Förnämste Helgons Graf at giöra si-
na Böner, derefter ds sig helo dogen wal tra.* 
#era lata, famtdantfa, fkiuta och dundra af fäg-
nad, ot deros Fastelag är fjtitad, Mahomet til 
behog. Under Fostelogen for ingen oto eller drie-
ko ifron Solenes up- lil deß nedergong, mende 
togo stadan igen om nätterne. 

Den Andra Högtidsdagen infaller uti Se
ptember och f allas Eidilkébijr. Denna dagen 
rider Kejsaren ut til Sancfens Grof och offrar ett 
Fär ; lifo fa giöro Ollo Morerne ester Mabo-
mets befollm'ng. Del sages at Mahomet hade 
-i begynnelfm befall, at hwar Mustèlman stulle 
denno dogen ossro en Iilde, men fom hons Hu» 
stru stal warit en Iudinna, sa bles denna f trän-

ga 
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m Lagen fa ändrad, at hwar och en far stackta ' 
pch offro ett For i stallet for en Jude. N ä r 
dette» är ambt, fä stras denna dagen ej med min-
dre buller än den förra. 

^Tredie Högtidsdagen kallas Mullud ochfi, 
ras Mahomet li! ominnelfe Mi flutet af Decern-
oer. Kejfaren offrar denna dagen för alla ett 
Far , fom stal brännas wid San&ens Graf. 
Kejsaren sticker det igenom med en Sabel inne pi 
Slottet, och om Färet leswer til deß det kom-
mer pa elden, sa spä de sig en god och frucktsam 
t'd » Landet. Efter Offrets förrättande följa 
Morerne med Kejfaren lil Sanctens Graf alla 
wande, med ett histeligit stri och duller. 

Hwart Hushäld » Staderneder de ssnnas. 
upstodar och rmfopor ett af Jim förnämsteRum 
hwaml de delmo dogen fotto mot of otstillige 
stag tlllagad. Bllfwer derof nagol ätit of Ma« 
hornet yjm be fro- fä är det ett wist teckm til 
m hon holler dem kloro, emedon han intet for-
war deras Rätter. Wid Mältiden givra dock 
Rattorne tlenst for Mahomet. 

Om Morernez Religion i sftigit stkts jog, 
forg»ofwes at at fa/icktig underrättelfe, lifwal 
funds af deras mlotelfer domos om en gräfelia 
wlllforelfe, och at Hufwud-grunderns bestodo 
mästutt wlßa strufwode hierne-griller; fa mye-
k" ftrnam m til exempel. Hwar Muielman : 

' . , H tror 
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tror sig efter döden komma til Himtnelen, hwa, 
rest Mahomet stol woro m Regeronde H e r « , 
och han stol gifwo dem hwar och eu 4 wackra och 
hwita Iungfrur til Hustrur och en kostbar Hüst, 
med full Sadel-rnondur. >I denna löjeliga hän-
delfe stulle man kanna fluta, at alla de, fom i 
hela werlden födas och dö Iungftuer af de hwi-
ta, ej blefwo förfläende til fä mango, fom Ma-
hornet äfollot Hasiva. Ett onfenligit förräd af 
utwalde Häjfor ock̂  Sodelmofare chnos dä äf-
wen woro nodige pä den Ort der de möta Ma» 
Komet. 

Til at äto stola de fa i andra lifwet en läc-
ker Kuskefu, eller en hos dem fostelig brufod 
rätt, jämte Kiott och färstt Smör med mero, 
fom är délicat til altöfwerfiöd. Penningar stola 
der ock wancka , men intet til'stor myckenhet, 
derföre fora de fadanne med sig när de do (fafom 
Oden fordom tarde wära Swensta Förfäder) 
om de nägra hafwa, eller ock groftvo to dem ne, 
der uti Jorden emot det de tro sig stolo dö, hwa, 
«st de federmero funno homto dem efter behof, 
wet i andra werlden. 

Store Herrar och de Förrnögne Morer fän, 
da m of sine Tienore eller kiopte Trälor ästod ot 
grosivo ned stör« delen affine rikedornar, och dä 
demie oterkornrner med berättelse, hwor Skattm 
$r förwarad, sä stinger Hmbonden honom ihiäl, 
af ftucklan at denne annars efter Herrens dod 
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antingsn stol för ondro uppenboro stallet eller stelf 
borttogo stollen, innon den dode far lägenhel at 
komma iftan Himmelcn ned och stelf hämta 
honom. 

• För sine » Lifstidm hafde S w a r t e , Brune 
eller Hwite Hustruers förforg i andra Lifwet, 
märckfejogdem ingo onstolter giöro, wet ock 
icke fäfett OM Mahomet lofwOt dem sitt fällffop 
ester döden, halst de äro utestutne ifrän den all-
männa deras Gudstienst, ty i Kyrckan komma 
de oldrig,^ fom mig befanf är. D e onfe detta 
Kiöntt^wol for nuttigt, men ej for kostbort: ty 
won fâat wäl Kejsarens cgna Gemäler, af 
deros snopte uppossare ofta eländigt kindpustas, 
fom de matte hallo til godo, med mera. 

M o de Mahometanste Prästerne, Scho, 
lemästo«, och de, fom ropo uti Tomen, kollos 
Sandte;, likoledes de, som äro tokuge, galne 
och urstnnige, Iwilfo go omfring mermvels no-
kne eller med nag« gamle starftvor, fom fnapt 
Honga tilfommon, ropa, stria, dantfa, hoppa 
och siunga for sig sielfwe, de Hallos bade för He« 
l»ge och Propheter. Deßa födo sig med tigga, 
stiela och roftva famt fora hela Landet igenom. 

N ä r nägon af deße Helgon dor, ja begraf-
mes han alt efter, fom han warit hallen für stor 
tu, antingen utom eller innom Staden. bfwei 
Graswen bygZes ett lieet Hus , hwaruti ständigt 
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s/ en Olje-lompobrinner, fom onfes lifo Heiig »ned 

den der begrofne. Til deßos Grafwar gä Mo
rerne gemenligen och giöra sine Böner, med be, 
giäran at Sandten stal bedia för dem hos Maho
met. De bäro ock mot för den döda at Hälla til 
godo och at muta honom med. . Man fan siuta 
af olt sädant ot deße orme lifwa! moste fiänna 
hos stg nägon egen ofullfomlighet, famt föreställa 
sig, 'at i andra lifwet matte wara ett battre och 
ett simre tilständ, hwarsöre de anhalla hos sine 
ofiedne Helige, om Förbön ot fäfommo dit Ma
homet wistos, fom de lro »vara i falighcten. 

Sanft ernes fyßlor äro tillifa ot läro Pilte« \ 
dam läfa och strifwa, deraf Flickeborn ej fä we-
to, ty de flums wid sitt arbete «nom los och nyc-
kel och upfodas näston lifo med den ondro Be» ' 
stopen. Sanfterne hofwo ock Upstckt PO Fol-
kels upföroude od) föfo ot föreno de oenige. 

Om nogon begabt nägot ondt emot deras 
Religion eller annat, ware sig Turck, Hedning, 
Jude eller Christen och han fpringer til en fodan 
Grof, sä törs ingen röro honom. Men om^u-
de eller Christen ditf ommer, fä mäste hau for-
nefa sin Religion och blifwa Mufelman. 

Den största Sanften de häromfring tilbe-
dia, ligger begrofwen 2 2 3 Musquette-stott i-

1 ftän Stodm Fez ; denna tllbedes om gvd ärs-
wärt, «gn och torcka, hwarutinnan de fättasitt 
högsta goda. Morer-
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Morerne fä wäl fom de Fria bade HwitO 

och Swarto, fä lof ot hofwo fä̂ mongô  Hu-
strur, som de kunna f iöpa, men högst 4 Ackta, 
och stier deros Giftermäl pa del fället, ot dä en 
Karl wil hafwa ^ustru, fä gor hon til en gom, 
mal Kiäring och för Henne uptäcker sitt oreade, 
samt ber Henne det hon wil anwända sine pund, 
til sitt ändemäls winnonde, om hon för nägon 
wiß Flicko ür walfmnad. Harpä gär Gum, 
man benägit ostad til den älstade emot belöning 
och föredroger Friarms begiäron, eller fielf up-
föfer nägon, fom Henne tör händo förut anrnodot 
i hernlighet ot staffa sig Man, foforn wäl i andre 
Werlds delar torde brufeligit wara under tiden. 

For Gurnrnon godt fwat, fä aecorderar 
hon genost om priset, fom merendels proportio-
neras efter Fttckons hurrtghet och Friorens egit 
tilständ. Frän 40, 80 til 100 Ducater om hon ' 
är of forsto ffiönhets Classen. Efter stntot ac
cord stickor Fästemonnen Henne Jolfwo Sum-
rnan förnf, hworföre hon loter giöro sig wockro 
Kläder och nödige Husgeräder. Den andra 
halften afKiöpe-Schillingen fär hon först däde 
blifwit Giste. Nägot für Giftermälet, fänder han 
til Fastemöen et wäl tillagatXuzkefu, fiat miöl, 
färstt Smör, gröna Sallader och ätstilligt an-
nat godt, fom doger at äta. 

Ofta dagar förr än de frada tilfammans 
binder Brudgummen til sig en myckenhet af sine 
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Männer och Släckt, med hwilfa hon rider om-
kring Staden, dä de hela Weckan, Skiu ta , 
Skr ia , Ropa och dnndra, fom wettlöfe M m , 
nistior, men i fynnerhtt Bröllops-dagen. Men 
under dm tiden fitter Fästemön^inne, äter, dric-
ker, fame roar sig med fine Manner in til otton, 
de dogen, do Hon fores omkring uti ett pä bästa 
fätt med blomster och annat utftofjerat och beprydt 
S k ä p , fästaf pä ryggcn of en afna, efterfilgd 
af en bullronde Mufique, of Pipor, Horror, 
Horn, Trummor och dylife Instrumenter, jam, 
le of en otolig storo med Folf, hwilfa Siunga 
och stria, at giöra Mustquen än mera olidelig. 
Samma dagen, mötas Contrahenterne och 
fofwa tilsamman, hwormed helo Fasten utan an, 
nan Wigsel sinlas. 

Ester de ej' »genom Wigfel sottas under 
Werldflig Log, fa hofwo Hustruerne rmgo he, 
der och ingen fäferhet, ty sä snort de ej kunna bs, 
haga Mannen,^ sä fäljas eller drifwos de bort, 
fafom onnan wälfangen och kiöpt egendom. Hu , 
stru och Barn fä aldrig äta med Mannen, ulon 
of del han lämnar, och en Qwinna wägar ej ot 
blondo fig i Monfens giöromäl, ty hon har óf, 
wer Henne en full myndighet. Korteligm alt 
Qwinno-walde, fom annorstades osta fpürjes, 
är vbekont. 

Nor de fä B a r n , sä mäste Släckt och 
Männer famman at votera om Barnets »amn, 

da 
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öö det i Omstlorelsen nämnes ester fiästo roster, 
ne. Omstiärelft-tiden är här ingen wiß dog, u-
ton iblond ester 8 Monoder och ibland efter 3 a 4 
är , omstiäres Barnet. Ammor äro obefante 
meubler, och for här ingm wara fa commock 
Fru, oc hon har lägenhet ot fä lamno sitt Foster 
til andras bröst, men ofta drifwas utur hufet 
med Bornen bort. 

N ä r nägon dör, fyŝ den inne uti elf stort 
Kläde och lägges genast pa en B ä r och bares 
medhufwudetfö« lil grafwm «lorn Städerne, 
Barare äro allma 2:ne fom logo baren pä Huf, 
wuden en i hwor^ändo och lopo ästod. Sorge, 
sollet af Monkiönet gär förut, siunger, grä^ 
ter och striar eländigt. O.winkiöuet gar ej i I o r , 
defärden med. 

Iudarne hafwa ock här sino Synagogor och 
fria Religions pfning, mäst öfwer hela Kejfa, 
redömet. 

Catholiquerne Hftde ock e« Kvrckia Uli 
Mackenâs, som i Iordbäfningen ramlade knll, 
de äro nu omtäuckte at bygaa en onnon. D e 
hafwa 2a $ Präster iFez, Tetuan, Saîeé &c. 
utaf St Franstzci Grämunckar, fom mäste tie-
na här i2 är innan de fä «fa hem. För sin fti-
het mäste de hwar Pasta betala til Kejsaren pre
senter, pwab de ogifte Mnnckar här mäst giö, 
ra lorde läll begripas. Säkerl uog omwända 
de ingen Mor eller Turck , men wäl ofta förlo-
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ra af sine egne Far , som ga til Mahomet och 
Het bekommer dem ingen. ting, som jag fur.Dc 
marcka» 

M r de Christne wilja ontago den Maho« 
metanffo Läron, sä giswo de Kejsoren sine tonc, 
kor tilfionno, och sedan de ullofwot at arfiänna 
Mahomet för den Högsta Prophet och ulfäst sig 
wilja stadeliga tto pä Honom, fä uprepar Kejso-
« n underliden sör de affällige med fä ord inne-
Hallet of deras Lara. Derpa blifwa de fände til 
en of deras förnämste Präster eller Sanfter, fom 
bor i Fezwillie, Hlvilken efter förftägon om de* 
ras ürmde, omstiär dem och later dem fedon ga 
hwort de wilja. Af dem fordras hwarcken für, 
deles nägon ed eller ftrfäfron om deras ständack, 
tighet. Ingen lwingos hällsr har of de Christ, 
ne, ot ändro sin Religion, hwilfet fyncs wara 
ett fynnerliZit märcke of Guds Förfyn. 

Annors äro här i Sfäderne ot finno mon. 
Zo Renegater fom gemenligen blanda sig in med 
Negrerne,ock) gingo 23 styckenSpaniorer ock) ett 
Portomahom öfwer ti! Mahometista Läron uti 
Fez den tiden jag der war; men fom forut sagt 
a r , so blifwa de litet éfhrnerade. En ung dock 
nog wanför Spanior for at stippa arbete antog 
Mahometanffa Läran, men fick fedon ingen tu-
wag för sig ti! föda och f läder, utan under är-
kiontsto of sin storo därstop, mäste med blygfel 
tiZgo sig underhäld af de andre Slafwor och i 

sine 
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sine wantode gode dagar, lata sig beßaga al m-
sam ligga uci elt elandigo« rum än wort war; 
torde wältzändo efter Allrnogtens behog, older, 
med bade orindro honom sitt grofwo ft! och ot 
Warna de andre iftän dylikt. 

. En ftdwana sägeswä! woro at den assall, 
ne blir ffyldig efter omstiäreljen at tieuo Kejforeu 
en Manod mer eller mind«, men dermednr In
gen ordning, utan begifwa sig fomlige genast' ut 
til Londsfolfef och stoffa sig Hustrur eller onnor-
stades, hwar de sinna lägligft. 

Detta Landet har i Staderne sine wiße stags 
Befastningor, fom »Fex. Kongs - Slottet är 
fyrkontigt wid paß l84 alnar i afläng quadrat af 
en Mur orn 12 alnars hogd och 8 fots bredd up, 
nmrad af kalk, fett leer och groft «nsallatgrus, 
sorn der i Landet brnfas, ej strdeles starck. 9 
alla hörnen inorn äro H u s , til Magaziner och 
Kejsarens förnödmhet. Der innom är en stor 
Borggärd. Nästan rnidt pä Borcgorden är eu 
Byggnad. I n wid den ena Muren är fägarden 
under bar Himmel, dernäst Huftruernes' rum 
deruti Kongs-fiofet tillifo är , dit in fo inge on-
d« än Snöpte fornma, fedon en litcn Gärd rned 
m brunn uppä, dernast Kejsarens Rum, alla 
meden Woning och utan fönst«, allen«englngg 
den wipä Kejsarens Rum giorde. Derintil w«d 
andra Muren är Goßarnes och uppaßames rum, 
der porlm gar in igenom storo muren päöstro si-

H 5 ' dan. 
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don, och der Kejsaren har sitt Tä l t , bokom 
deße Boggnoder, som üro bygde of fommo stags 
materialier med Slollsmuren. Gent emot Ge-
molernes rum och storo muren stä Hästorne un-
der bor Himmel bundne til nogro och Tiugu stye, 
ken i twä roder. Här äro ock Corps deÈGar-
dierne fór Herrorne och Folket. Slots-porten 
ür med bläckplätar beflädd. I n . och utom por-
ten har Kejfaren bänckar, hwar pä han ligger 
och sitter. Ingen defenüon är palmaren för, 
«tan de 12 Stocken gamle «stade fmä Canoner, 
müst obrufbo«, fom förut äro nämnde.̂  Utom-
kring gär en Grof rnndt om, ollena pä ett stalle 
der wogen är in til Slottet, gräfwen utaf Trä -
lor9fot diup och 8 b«d, hor intet watten. D m , 
na stal muras in uti til 6 fot öfwer Iord til 
Slottets utwidgande, deraf wid paß Hälften ür 
färdigt. Tätt wid Slotfs-muren ür ieena hör-
net en stor 18 ulnars diup stenfatt af Trólargraf, 
wen Brunn med godt watten, fom med en Bo-
ricka upfordros genom hiul uti^krufor. Under 
hela Slottet gär fpringwotten ónda ned i Tra-
aarden wid paß 300 alnar no« om. Slottet 
ar belägif ftän Fez ett litet stocke. Allo Tof ä 
Slottet äro mäst täckte först med bielfar, hwar-
pä fedon lägges tätt med Rör och fedan stötes 
n»ed bruk derpä, fä at det blir jämt, fom ett 
Golf uton stutning: P ä fommo fätt täckos mast 
allo Tok i Städerne. D e blifwa haibao och ta* 
ta, och brukas ibland för tidsfördrif atgä uppä. 
Slottet kallas Tarde Wijbe, fom betyder m 
yelig Ort. Trä-
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Trägärden no« om är wid lag 500 qua

drat alnar, omgierdod med tätt plonlerodeRör, 
som flippas och putfas. I n uti finnas manga 
frucktbärande Träd. som här i Smerige, iäm-
te Drufwor. Tragärds-stiötfeln fórsta Mo» 
rerne tammeligm wül. Iordftuckter, fom 
Löf, Sallader &c. finNas hür nog. 

Emellau Slottet och Tragarden ar en af 
oß uphäfwen jordhög fron Grafwarne,o derpä 
Kejsaren plägor ofta sittio och utdela plägor at 
Tralarne; denna hüg blir ester Kejsarens död en 
Heligdom, efter han der ofta wistats. 

N o « om tätt wid Trägärden ligger Höns, 
huset med en god Brunn, det är bygdt af Trä-
lar med grasten och jord, samt tackt med halm. 
Näst in til ut med Trägärds-gierdesgärden lig-
go 8 lägo Hus , bygde of Rör och Holm, lif-
nonde Swenste fwinhus^ derof en wädeld m 
gang lode 6 i osto, mm aterbygdes genost, de« 
af jUrnurt eller Ministem hor ett fofom sitt 
Cancellie, men har annars i Staden ett H u s , 
der deß fwenne Hustrur restdera. Uti de andre 
bo nägre Kejfarens^Bröder en i hwart, de näm-
ligen fom hafwa nägon fonnerlig näd. Kejsaren 
har annars s a 600 Bröder alla liderlige och 0, 
styrige, som förut ür förrnält. 

Oster om wid lag 30 ulnar ftän Slottet, 
hor Kejfaren ofta sitt Tast, fom fan fiyttas rundt 

om 

. 
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em Slottet ester behog. Rundt om alt defta 
gor ater en jtoc Gmj ufa med dm forro. 

«Ptoden Fe?! eller Fez Sidise är belagen pä 
en tämmelig flack och flat plan, utom nngot 
Sfog, Berg och Backar der och hwar; mäst 
rundt om flyter en Alf tammeligm stor, aliéna 
ä norra sidan en Htm to« plan, der wägen gär 
til Fezwillie, hwilfeu är belagen ett parCanon-
stott deriftän. Fez är ej stor, har fmä Bogg* 
nader, ej särdeles ordentelige Gator utom en e-
mellan bäda Portarne. Staden ür bygd af 
Christne Trälar. Har finnes ock ett wackert 
Kongshus, beorydf innan och utan til med Bild" 
werck, har manga Golf och Wäggar innon til 
of Porcellain-fïctt Terningswls logde, men det 
förfoller dogeligen. Der inne bor Bofchewen 
och 18 stycken gamle afdanckade Kejstrlige Ge-
moler, derföre Kejsaren ej stelf wil bo der. Han, 
delen i Staden drifwes mäst med Mafwaror, 
de öfrige föda sig med stiäla och röfwa. Politie 
finnes der ingen särdeles, uton hwar giör me-
rendels efter behag, ehriru 4 2 5 stycken af de ri, 
kaste kalla sig Doma«. 

Omfring Stoden gä 2:0e Muror ri a 12 
alnar högs, 2 fot brede ofwer, derpä finnas 5 
2 6 Cattell sj särdeles befäste eller armerade, 
hor s a 6 garnie rostade Canoner, som de ej för-
stä at handtera. 

Inbyg, 
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Inbyggorne här f allas di Ludi, lifa som 

de i Fezwillie f allas Fezer, ty det är brufeli-
Zit at hwar Stad gier sine Inbygga« särstilte 
namn. 

Här i Staden har Krisarm nog« hundra-
de Man, som utgiöra deß Lif-Cardie ti! Hast, 
de underhällas ej, fom po andra Orter i wer!-
den, uton fä hwott är nägot lifetat delà fins e-
mellan. 

Gorr stal wara m Upsiad, fom mäst be-
bos af Gifte Renegater och förfäkres der finnas 
ti! 10,000 om icke fiera fodane. 

Fezwillie eller Fezbelij no« om Fez, ar 
bygd, som de ondre, Stor, mycket Folfrif, 
har mänga. Handlande, jämte nädige Handt-
werckare. Deßa söra ofta frig med de i Fez. 
Omfring Staden gä »:ne lifo hogo Muror 12 
fof, 2 a ? dito brede, hor nägra gamle Stocken, 
fom de Christne mäste siiöta. Master om lig» 
ger elf stort Castcll, utan Stocken med en lönde-
gong under Jorden lil Staden, bygdt of m 
Christen Renegat. Der finnes lif wäl ingen Be-
fanning. Har hor Kejsaren ä»wm nu förtiden 
wid paß isco Mon i Guarnizon, ehuru han 
förut berättes der hast ; a 4000 ta Fot. Deße 
tieno Ke»soren i frig och po deß befostnad ufru-
stas med^Bößor, Sablar och Krut:c. Men 
Mackf Halles ingm annan an 2 Man piägafif-
ta i porttn med fiappar i hünderne. Det berat-

tos 

^ l! 
I 
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tas ot Staden gier Kejfaren mänadfeligen nog« 
hunvrode Silfwer-Vucater, derof deß Gemä« 
ler och Tienare lönos, menär migmobefontfof. 

Mackenäz fordom Reildencet ock) den stör, 
sta S tad i Rifet, gansta Folfrif, wäl befäst 
med stark Guarnizon, förstördes i grund af 
Iordbafningen den i November 17^. Htirorn 
är ä fine stallen frammanfü« wida« talae. Frän 
Fez är han belügen wid paß 8 fiwars refa til 
fots uti Sydwäst. 

Tanger och Saleé boda Rofware-nästen, 
äro pä wist fätt Kejsaren stanssyldige, deriftän 
han for under tiden i Sfat t näg« Lerpottor, Fol 
och sädant Kram, men de ackta ej storf om Kej, 
farm. 

Tetuan, sä mycket jog kunnol hafwo lilsäl-
le ol underrälta mig om, är en lämmeligen stor 
och Folkrik S t ab 1H mil ftän Siön, wäl fitue-
rad. Här drifwes storck Hondel med Morer
n e , genom Caravaner: Hondlwercko« f of nos 
ej heller bäde of Morer och Negrar. Hufen ä, 
«merendels 2Wäningar utan Fönster, med 
gluggor, hor fioto Tof, fom brukas i Landet, 
giorde med nägot stutande Bolckar, Nor och 
derps fammoustöff Kalck och grus helt härdt och 
tätt, med deri giorde rännor. P ä deße Taf en 
kan man gä frän ena til andra Hufet hela gaton 
utfö«, fbm päjett ftàtt golf. Kyrckor med torn 
finnas har fom i and« Stader, dock utan Kläc-

kor, 
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For, sim äro der i Landet lifa fä ofynlige, fom ** 
Foglen Phoenix. Ornfring Staden är anfeenlig 
Mur af f alf, ler och groft grus af famma art 
och storlef, fom i Fez, Har 16 a 18 SfyckeN, 
men ArtillerieMettet.fïapen ür Här, fom i de 
öfrige Städer, gansta litet ward. Och all deras 
Fortification är emot Europeista Artilleriet alt 
för otilräckeligit. Af denna Staden later Kej, 
foren formodell̂ en Hafwa sin stólsta infomst, me, 
delft dcß Siöröfwerie. 

Castellet ned« wid Siön der Tetuaner
ne |afwa fin CapareGallere och upföra dem 
de fä til Fängor, är of 2:0e Wäningor omgif, 
wit med en ler, folk och fandmur, Har zme smä 
Stycken, olleno 2 brufbare utan Raperter. I 
êfro Maningen ór arresten, dit Slafworne 
klängo fig up i garnstegar. 

Tafelett ür belagen pa en sandig ort, der 
de Kej'erlige Sönerne maji mäste bo, at ej kun, 
na wercka upror. De naro sig med Dadler
Handel olleno, ty orten är oftuftbar. Denna 
är en stor od) magtig Hufwudstad för en Pro
vince up i Landet, der Kejfaren haft en Son , 
fom «gerat, men är for s är sedan dód, denna 
hor m Son, som stryfer omfring här i Fez. 

S t a ' en är belagen r? dogsresor horifton. 
Uti Ollo Sräder finnas i Landsens fmok Ztstillige 
wockro Kyrckor, hwars waggar, pelore och 
golf äro prpdde of Porcellaine Sten och wockert 

arbete. 

■i 
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"arbete, mm bilder och figurer aro osynlige. I 
alla Kyrckor är en springe-fiälla af lwä sig Uli. 

At har finnas Z:ne stag, Hwita, Swar ta 
och Bruno, Inbyggareaf en Religion hänger sä 
tilsamman. Morerne äro rätte hemfödingar, 
de Sworte^äro komne of Trälar, ifrän Guinea, 
som öfwergätl til Mahometansie Läron od) blif-
wit fria, lika sä de pwite utaf Europa, deße 
utgiöro nu storo Slogter och Hoftvo med Mo
rerne lifo rättigheter. 

Morerne hafwa » stallet för T'Mstehiott 
Swarte Trälar , fom de fä kiöpa, deße funno 
under tiden anfingen af Husbondens grace eller 
egne gode tienster och stickelighel til nägot sarde-
les, giöras ftia, dä sedan alla deß efterf omman-
der niuta lika räft. Lifa sä är alt Kejsarens 
Krigswlk f iöpte l e g r e r och Trälar, hwaraf de 
förplicktas aliéna til deß tienst. Alla Barn som 
södas under Träldomen äro med Hustruerne li, 
koledes Trälar. För sin tienst niuta de ingen an, 
NON Jon än mat ocl) fläder. Sine Trälar han, 
terar hwar och en ester egit behog, lika fom ds 
giöra sina Hustruer. 

TilSfopnadmär detfo Folkef tärnrneligen 
refeligit, hor wäl siapade onsickfen, men de«, 
mot mermdels en stygg och wild upfun. 

Manfolckeu öfwa fig uti at funno hondtera 
Gswar, ardefa»Jorden, siiötaHandfwerckoch 
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Ztstillige siögder as Fabriques öd} dyliw » » * % 
Ningar, som de i Landet hafwa nodige, 

Owinfolcken Ster, fom man fan stialasigtil 
at fa se'iblond, \lika alla insyßlor, med fofning 
och matredning; de funnO M e n bchändlgt nog 
spinno pä Sländo bode Linne och Ylle, do de 
akid silto pä Golswet uppo m Mana med det e-
no läret bort for flandan stall ester deras berät-
M som sä det se. Ingen Frammande sot 

annars fomma.n ot st Qwinfolcken, utan mo, 
ter Mannen dem Ute. N ä r hon gorut, sola* 
ser ban inné dem. Ute fä de ej go, utan med 
sörtäckte ansickten. Qwinfolfen eller/gtfte Hu^ 
strut fiännas bäst ifron detondro Klonet derof, 
Ot de merendels bäro sina Barn inlinvode nnon, 
telen pä ryggen; ty til Klädeme äro de mäst like. 

Stads-solcket, sow Olleno bor i Hus , Hof-
wa siäte Mäningsrum i ollmänhet, dock troffas 
«oo« M e , som just derof kollos Fornüme, 
bwilko hafwa Wäggor och Golf i termngar of 
Porcellain, Onna« a « Husen hwltllmmade 
innan och utan lib Deras Meubler och Hus-
gerader bestä allenai Kopparkillar, fom de ilaw 
del sielfwo tuwercko;, och finnes i Marocco nog 
dch god Koppor. Afwen bruka de hemgwrds 
Seen och Lerfiüril, TräflefwOr al ofaup Mot, 
wed, fowl sto« Kniswar men ej wld Mamdsn. 

I n iHusen brukos länga Bänckar littt hö-
ch grs 

• ,. 
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^ gre än Golfwetför Sänga r , deruti de bruka 

Hlbmadraffer, ludna Skinn och Mattor; men 
Vlle-ticken, Liane od) Lafon finnas f&üan. D e 
Rifa brufa somlige m art Sofia med en MadraiT 
uvpä. Bord och Stolar äro ofynUge, lika som 
Duktyger, ty de äta po Golftvet uppä en Mot-
ta, utan Skied. Knif och Gaffel. P ä Landet 
bor Folfet i Stenflyfter och Talf och'Ml)ygde 
Hus der fo fallsynte at jog aldrig sag etl, ehuru 
nägot enda stal finnas här och der wid store 
wägar.. 

Malredningen är ej särdeles kostbar, dock 
brufas ofiven ftämmonde Specerier, utom de 
mäugo fiag som de sielfwe hoswo. Skiónt Hwe-
tedrödfinnes; Kiött^och Grön-Soppor brufos 
fällan, men Bönor och Lins-ärter nog, jämte 
Rötter, Roftvor och Lök, fom här ömnigf wäxa. 

Kuskefu är den allmännaste och fornämsis 
Rätt . Den beredes fäledes: Mou toger litet 
Gryn, jlar dem i eft Trag cller Fat , hwortil 
lügges nagot Hwetemiöl, fom blandas up »ned 
litet watten, ßban knadas detta med händeme, 
fä at det blir, alt fom stow Gryn, och fan man 
pä det sättet giöra hela tunnan Miöl lil Gcon, 
fom de sedan tärcka och ester band brufa. B e , 
redningen stier sedan pä det säftet. D e hafwa 
en Kruka eller potta efter Hushollefs storlcf med 
en ihopstufande öpning öfwer, nästau lift en 
Brännewins-panna, deruti lägga de nägot stags 

Kioft, 



Kiölt, fom bast sörefaller, mednagragrönadr-^. 
M , som giswo god smak, utan watten. Of 
wan derpä hafwa de m aunon kruka», MN sta g 
in i öpningm, wid ofwon til som en ^ratt rneo 
U hol under; deße flistras stdan^n s m 
man gior po Brannewinspannor. I oftaÄ u* 
Zim* Kuskefu, och under kofnmgenoch 
Góttets stefande, drager sig all den ftna ongon 
,« amo n de fmä holen uti Kuskefun. s t a r 

foaes ock loggestl Kuskefun, jümte^nwrocy 
^annoa efter behag,. ibland ock nagot Gront, 
Ztto ° « r N V ' w s l i ett Fatochfaharmat. 
en würckelig walsmokondehalsosam och godratt 
Miolck och wonen óro deras büsta drycker. B « g 
ga är för Morerne obekont, men Iudorne for-, 
sta bode den Konsten somt at Bränno, of hwü-
ko Morerne lórdt sig brof Ot supo. Londt-fot-
kets hisberedes pä lika salt, sälangtlagkuma 
förnimmo. Motor annars e, ondt efteJat 
Landet och priset är nog dragebg't^ när mißwüu 
är ej insollo. 

Wädnings sältet är i deros smok artig nog, 
alioMansolk ock) mänga Qwinsolk baton* 
ock sida Linn-bö«r, s°m de om mogm folia up 
som m stor wolck. Monfolfms räcka md om 
knäen, men Qwinfolkens längre ned, deße dro-
go de först pä sig, .deröfwer en wid S w r t o u , 
ton armor och derpä en sid och lang Rack, meo 
löde Mößor pä hufwuden, fom aldrig aftagas. 

, 
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^ 'ßä r öfwer undo de om sig korswis m stor Linne-

duf äfwm öfwer hllfwudm, och dermed äro Mon-
folfen»st« prydning, när de togit pä sig sina 
Pampufer eller longo S f o r ; men Qwin'olfm, 
HOfwo sig nogre rariteter utom deße forbehold-
nc, ehinu jag ej wet, om de här funna tiena til 
forbättrmg » prydnings fonsten, fom til exern-« 
pel,. sty« Koppar eller andre grossie Ringor om, 
krmg benm och Ormama, lifo sä ofantelige öfwer 
och under i öronen. Den raraste Pornada är se-

, don i höret färst Kodynga, fom rinn« omfring 
deros halfatoth ansigten, en duf knuten orn huf-
wudet for «d M ß a , eller en Linne-lapp, of 
Oho och dynga helt gul. För Halsband bru-
kas en hoper Orrn-och Snofstollar af de Rife, 
och dermed aro ds i sin största prackt. 

Linne-och Me-Toger första de ai fielstve 
forfärdlga, fornt färgofil egifbehof, men ej til 
utforfel, fom ds ej äro mäns om, 

^Kejfarens drägt är forst en hwit Skiorto; 
derpa m I r o j a , fedan en läng Lif-kiortel med 
knappar anda ned, cft Balte, en Kappa, store, 
lange och brede BZror, röos Pampufer «ton 
Strumpor, en röd Mößa och der omkring en 
Ru-bant, en Guld - Sabel och Knif och en 
Lantz i handen och dermed är hon färdig ot Ty-
ronnifero. Coleurerne po Kläder kon honän« 
dro 4 a 6gonger om dagen, i den hwita är han 
wlld och »' den fwarta grpm och blodtorstig. 

Sä 
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S a i November och stiära i Mars och"* 

April ür här brufeligit i S t a d « och pa Lond, 
of f ostbort Hwete och Korn. Akten hockos eller 
plojesup, giödsias litet, afdet de ester den olttd 
uteworonde Bostapen med baro honder kunno 
samla. Säden siiäres of med en bten bandst^ 
ra , litet ned om A « t , dttta somlas il)opc, laß-
ges uti nät och föres pä Asne,ryggeu UPPO en flat 
plats at torfas och sedan af O M uttrampatz. 
Süden fastas med stiöfiar i lüften och soledes 
«nsas. Sedan fórwaras den anfingen uti glcsa 
stora Korgar, somde med byngagöra täte innon 
och utan til, eller i Iordgrofwar. T i ! maln»ng 
bruf as Wattu-qwatnar, som hos oß. Berg-
pingen stier ej nättore, änot de Faff ige funna 
ester at hamta sig hela bördor. Deroo siäßpas 
Kreaturen ut, och sedan sattes eld pä den langa 
Halmen, derefter hackas äter Jorden, sotnjam-
ma är sromdringar en kostelig och ömnig Tobak 
öfwer den heta Sommaren. Denna fosteliga 
Kryddo torfos och uton wida« beredning farf, 
was eller til S « u s males; of baba forterne 
brukas raff myckef, samt snuso äfwen af ûwm* 
nofiönet. 

Har wä«r ock eft stags Wild-räg, fom 
föregifwes wara famma stag, fom Adam och 
Eva i Parodistt eller strorf est« Fallet ato af, 
innan de kunde hondfero Jorden. 

Ett i mitt locke bade försicktigt och nptfigt 
I 3 - sa« 

" 
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sätt drufa de til sin okers ftuktbarhel; deutwälja 
sig om giörligit är nsgon litet stutonde plan. Of-
won fö« och inuti hwar lägsnhet finnes, grof-
wo de sig Bmnnar och Kiällor, sedan drago^de 
omkring äkten ett stogs dike, hwarifton de mora 
otstillige smarte Zpningar, i larningswis ofwer 
äkren och säledes leda woinst öfwer alt ftän brun-
norne. Denna Konstm hofwo de ibland mfal-
lande % a ? äriae stündige Torckor, fom forebo-
da Hunger och Pest, lärdt dem. Ti! bättre nyf-
to lato de watnet löpo igenom wid Brunnarne 
logddynga, atdefblirfett, derof de ejbeĥ ofwa 
bry sig med utf iörfeln. Jag stulle tro mongm 
i wärt Land funde pä lifa eller bättre sätt, äs-
wm of fumpor, kiällor och bmnnar, til fin sto, 
ra nytta atmiustone pä beqwame ställen fria sig 
ifrän for starck tarcka. Wid Sfrömmar haf-
wo de ock Slußar, somde ilarckor opna och 
leda wallen in pa Landet. 

Rreverneeller Landtfolket brnka afwen S ä 
och stiära PO de stalleni6 a 20 Familier ttHom-
mon, de den tiden stä sine Tätt och Bostopen sttoto. 

Höbärgning är obrufelig, ly Wstapm so-
der sig ute Hefa aiet, och acktas af Wallfolk ba
de för Roftdiur och Fiender. Dcße sitto mast 
til Hast och recognoieera, om fiender äro 0 
färbe, dä de raportera del straxttck Staden; 
derpäBostapen indrifwes och alt Sfadsfolcket 
fynes til hüst och i gewar. Delta ür nüstan 
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den endaste Politie har i Landet, som med war- V 
somhet stiotes. 

Rörelfen Land och ©fader emellan bestor 
detuti, ot Breverne införo Balkor, Stockor, 
T r ä , Kol och mera til redstap och brümm no-
digt. Handsägade Brüder bruka de » Stader-
vi För sädant byta Breverne stg til NOgot, 
som i Städerne onsior dem til Kiader eller fodo. 
Annors brukas m stags Handel med Landsens e-
gne Waror , som M , Kläden, Damafter, ro» 
de od)gule Saphianiste Skin , LejowTlger och 
O«/Hudarsalte och ra , Bomolja, Max , Ho-
nung, Boßo r , K mt , med nästan allo stags no, 
dige hemgiorde Handtwercks-waror. 

Bostaps-stiötseln är det hufwudsakeligaste 
här i Landet och sinnes här stor ömnighel derof: 
af de hcmtomde räknar man stiön Horn-bostap, 
Fär och Sten»gelter, deras de hafwa mycken 
Miölck, Ost och Smör , som de staka ttlsam-
man uti Skinsäckar. 

D e büsta Hastar jaa sedt, sinnos bar i sior 
myckenhet, Kamelcr, slsnor och Bonckor wll-
do och »oma folios icke heller. Af $ a « n hof-
wa de mycken Uli. 

Storo Rattor, Mullwodar och Grashop-
por synashar i storo storor, som giora mycken 
siado. Koltor och Hundor fianos afwen, hwst-
ka senate, jag sedt de förnämste Kiüpman, lag» 

go 
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go omfull och däggO Med störsto appétit. Skill.» ' 
poddor, Scorpioner, Tusmdbmar fottaß här , 
icke heller ändo in i Hufen. 

Mildo diur, som Lejon,,T>'grar> ÜffwaC ; 
och Rafwor med fiera Ism sig jonlte wildo Swin ! 
i omnighet se. En Christen Trä! berättode mig 
äfwen, det Hon sielf sedt ett Dmr til stopnoden 
liknonde en Katt, mm til waxten stör«, med 
manga fiackar, som stal hafwa m wäxt i hufwU, 
det, den der i morckret lys«, som en klar Car-

ij* ' bunckel; delta Diuret hwars namn jag ej funds 
fa, fynes sollan utan wid porningstidM» 

Af FiüVerfa hafwa de H5ns, Dufwor, 
Kalfon«, och ätstillige and« hcmtamde Foglar, 
fom jag ej f iände. Storckar äro här om Som-
maren mänglaldigo men om Winteren icke en 
endo. Strutsar,' stora Krakor, Koior och fiera 
hâfwa har ock filholl. Märckwärdigt är ot 
Stdrckarne, som merendels fomma i Martii och 
tcfo i Augufti Monad, berättas i allmänhet, 
alt® lämna i doet efter sig anfingen en död ungs 
eller ett rutit ägg. 

J sftigit, si)nes noturens Her« ej warit 
knapp cmot ett Folf, fom sä lifef fiänner honom. 
S o myckef jog under mitt stora elände funnof an-
märcko,, so woro 4 ärsens tider ordentelige nog^ 
med Winter, W o r , SommOr och Höst. 'Win
tern är ej kalt, S n ö och I s merendels ofynlige 

pa 
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po statten,, men pä Bergen syMes f|e iblanb.* 
ftän December til Mars. Wären, är liuflig 
och lang, grönffande ochhärlig, of mango wäx-
fer, Aplen, Päron, Plomon, Drufwor, Me-
loner, Gnrckor, Kolleboser, M t t e r , Fifon, 
Granatsäplen, Pomerantser, Citron«, M , 
'Grön Käl, Swärsels eff flogs Fruff, stor som 
Päron, mm forr ot äto, Mynfo, Persillio och 
fiera i Swerige bekonte Tragords-saker, som 
har noâro ömnigt aUestades. Sommaren ar i-
bland so forr och het, at hon onfänder helo grüs-
falten, dä Bofkapen fóder sig af liste! och knopp. 
Hosten ar ej fall och f ulen, som har, mm meto 
lifnonde Wärtiden eller War-Sommor. 

Här «guar och btos fostan ej osta, Cli-
märet 'är hälfosamt, sä at Apothcquer och 
Do.&orer äro sör Morernes Siukdomar bröd-
löse; wen Slaswarne, as strängt arbete ocb o-
wanan wid bade climat och mot, wefo bottte 
af plägor. 

Har äro ämnen lil Oll wälsignelse näston of 
oll, som fon önstos, bade fil nodtorft och öfwer-
fiod, olleno Mefomme hondér, Politie och wett 
kommo en rolt bmägen notur til hielp, Fistrike 
Siüar och Sfrömmar öfa deras Förrädshnsan-
senligit, men kunde del mera giöra, om de sör, 
stode sig pmitt of stioto dcho riko giómmon 
Här finnas mom S i f och Mört ätstillige i Swe-
rige obekante FiDlorter. En stiön Fist fängos 

K mäst 
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^ mäst om Winteren ynmogt, kollos Subel, lik, 

nar Laxen til stapnad och storlek, har etf hwitt 
och fmafeligif fiöff. 

Skogar, ofKorck, Al, Biörck, ett stags 
Gran och Tall pryda detta Land med manga 
fiera Lof och frucktrike Trad. 

Store Salt-barg up »'Landet, der intet 
Salt'watten finnes, som i godhet öfwergo Lü-
neburger S o l l , sinnas här, och 2:ne emellan 
t e t u a n och Fez. Frista ^Kiällor, Brunnor, 
S w a r och Strömmar, giöra detta Landes litet 
beqwämt til äboning. Korteligeä här woro äm> J 
nen för de störste noturs-fotstare i mänga är. 

Sammanhanget af Regeringen i delta sto-
ra ftucktbara Landet, fom stracker sig ända up 
emot Guinea, med Politien, är fädont; i all-
mänhet äro Lag och Domo« mäst fä ochnlige 
här, som Advocater äro mänga i Europa, D e 
ingä wäl med hwar 'ondro ätstillige Förbund, 
dä de nträcko bädo händerne in fil hwar andra 
Med flatan upwänd, dä Turkorno deremot häl, 
la i ffiägget och derwid swärjo, men lösten giälla 
M a n länge. För egennhlto och smä foker stor 
den eno den ondro ihiäl, uton onnot onfwor,än 
vm den dräptos Släckt och Wanner finno sig 
wid homnd med lika matt. Det stalle wäl sy-
»tos, som de Förmögne i Sfäderne wille wara 
Domare i grofwa brottmäl, fom da hor, mord 

eller 
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eller tjufnad begos, men för de «me for« laster * 
hordes oldrig nägon blifwa efter dom straffad^ 
ty de lupo fil nägon of San&ernes Grafwar da 
de woro frie, men for Ven sidsto fingo de ibland 
bras f iäppsiängar och dermed gingo de sin wäg. 
A Landet söfa Prästerne Of sörlifa de oenige sä 
längt de funno, i det oftigo giöro de efter behog. 
Kejsaren holla wäl bode S t a d s - och Landtbo-
er för en Sancl och Heiig, fomf fro det hon i 
sitt stórsto roferi har Somfol med Mahomet, 
hwarsöre de ej gierna wilja f omnia wid Kejsarels 
person, men friga och ötloga emot honom det är 
mycket allmänt. 

Sfäderne, som fora frig e»not hwar andra 
baswa wäl sina Hösoingar, men der är altid 
status in statu. D e som bäst kunnaf ströswa 
och filsig röfwa masta egendomen, de allenafal-
las Förnäme och ontogo under sitt befäl mer och 
mindre folk, dock utan of hafwa nogon ulmarckt 
refpecb. 

Lands-folfet hafwa om Keifarens Person 
famma tancka. D e argaste stalckor och roswo« 
« , fom brockt under sig rifedomor, ontogo un, 
der sitt commando fiera hundra och tufmde mem 
nistior, so at man rüfnar här mango «geronde 
Herrar. Deßo friga emot hwar andra, bort-
taga Bostap, S ä d och hwad de öfwerkomma^ 
ifrän hwar andra. 

K'2 De 
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D e föra ock Krig fom ostast emot bade 

Kejsaren och Mtäderne. Derföre »notte allo 
Goßeborn ifron 12 a 15 or wänjo sig wid, ot 
rido, hondtero Sabel och stiuta med Musquet, 
beruft de äro nog ferme. S i n a G'ewär hafwa 
de mäst ifrän Spanien. Krigsrustningarne äro 
Utan färdeles ordning, och i batailler, rusa de 
merendels ester egm fopperhsf, utan at lystra 
wist Commando emot hworondro, och när 
Kruf och Klilor ej racka til, dä giäller Nafwe-
ratten, derpä anfingen förlifas de eller dm ena 
drifwer den andra pä flyckten. Dódm fruckto 
de intet ̂  fom utmärcker deras toppto hierton. 
I frig är bród eller död det enda som stol gial« 
la. Andra ofsickter, fom Belöningar, Heders-
tien^er och flycktige Tiflar, hafwa äu ej förmoft 
ot röra deras sinnen eller giöra stilnad pä perfo-
ner, ufon hwar är sin egen Herre, werderod, 
fom hon wisor sig tapper fil. Korfeligen denly-
dande fan wäl säja fil den Regerande: I dag 
bor det tig men i morgon mig. 

Deras Fält-teckm bestä af smo Fonor el, 
l « Flaggor, hwarpä hwar fiänner sin Roto i-
gen. Utmärckf Krigs-dracktweta de ej utaf och 
lärer denna Regerings och Krigsarten i mitt tyc-
ke mycket nära lifno wara gamla Swears och 
Giöters, den tiden dä Fvlckis och ^ x ^ , 
samt Siö^Kongarne här regerade, hwar öfwer 
sin Folfhop. Ehuru man dock fan tro at deras 
Regeringar warit nägot ordenleliga« och war-
acktigare. Mynt-
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Mynfwerckef star under Iudorna, som 

emot wiße ProCent monta for Kejsaren, do 
han stickar til dem en hop Stvck von Ach
ten e'.Ier Pefedoxs. Eft enda inhe'mstf Silf
wermont brnfas, fom fallas Blanquin eller 
Molune och fwaiai ungefor emot 4 ore Silf
wermvnt Swenst. Elf dito Koppor eller Me
tall M»)nt, fom fallas Flui?, deraf24fwara 
emot en Blanquin. At Indarne häraf mäste 
hafwa'winning,^ simar jag deraf, 'at de utstä 
mänga hardo plägor innan de tago fiyckten. 

■^ 

jag bor ock nägot til stut nämno om ord
faferne til Folfets frig emot Kejsaren. ^ngen 
Log och sogo upsickt äro wäl de Fornämste. 
Men dä Kejsaren ej fan betala sitt Krigsfolf 
deras Sold eller gifwa dem nägot artigen, sä 
drogo de fogo befänckande wid of ONgripo ho
nom, ty bejvp honom regero pä deras godt, 
finnande. Afwen när hawär utfattig, s» sar 
han ut med sitf partie po Landet at utfordra 
Sfatt', dä Allmogen drar sig tilsannnan och 
betala den ofta med Krig och u^ror, dä den 
starckaste fegrar. Ibland fan han ja nägra 
Far , Zorickor, gamla Hastar och sällon 
penningar. 

Om Mino beflageligo omständigheter och 
Mongfaldiga forger ej betagit mig bade tilfäl
le, mod, styrcka, minne och reflexioner, sa 
hode jag funnat lima mina Landsman med 
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mongofiera gognande onmärckningar. Jog mäste 
här stufo med onhällon ot den gunstige Läfa« 
ren, wid detta lillo ofullfommeligo Werckets 
läsande, ej wille fälla om min wälrnming, 
hwarnfi intet fattas, nägon widrig tancka. S ä , 
fom Mennistia är jag for fwog of ofbildo mim 
d« ot arfiänna den böga plickt, hwarutiGuds 
Näd ock war mildo Ofwerhets ümo hieitela§, 
mig owärdigon försotf, men lämnor dock har 
mitt utwoldo Täucko-spräk, säsom ett lecken af 
den beständigo wördnOds logo, hworof mitt 
innersto är ifändf och af hwilken mitt hierto, », 
genom min goda och bormhertiga, fomf stora 
och undergiörande Guds f raff, ti! min sidsto an, 
dedracht stal brinna. 

m m 
ziêaa uti fystnod sionna mä, 
^ V När fig min Gud jog fancker pa , 

Tin Mackf och Under Stora. 
Ach! Milderife Trösta«, 
Om D u ej warit Media«, 

J a g uselt gäft förlora. 

D u Twänne Ar i Turckors Lond 
Frän Hedno starans grymma hand 

Mig styddaf, styrckf och loßotz 
Om D u ej warit, hade iag 
Af dem, kan händo, försto D a g , 

I stycken blifwit kroßat. 
AN 
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An mera, Store Gnd, Tn har, 
War Konnng, Swears milda For 

Bcwekt, at sta förbarmo. 
Deß HÓgo Hierto tol ej si 
At Swensta Barn hos Tnrckar bli 

Beständige Slofwor arma. 

143 
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Heß ware lof och em's altid 
^ig mildo Gud, war Fader blid, 

Som will Din' Barn ej glömma! 
To stal mitt hierto, stä! och mtm 
Din Mögt och M d i allo stund 

Hoge lllfwa och berömma! 

1 
I 

cm 9 10 



cm 2 3 4 5 6 7 9 10 11 



p 
H 

1 

cm 2 3 4 5 6 7 9 10 



o = 
3 JE 

h-
1
—= 

M — = 

U ) — = 

tn^EE 

m—= 

- J — = 

c o — = 

<■£>—= 

h-
1
 = 

o = 

h-
1
 = 

h-
1
 = 

h-
1
 — 

NJ = 

h-
1
 = 

U) = 

h-
1
 = 

^ > = 

h-
1
 = 

Cn = 

h-
1
 — 

M = 

H 

H 

i < 

H 

cm : 2 

« 

3 ^ 

> 

i 

1 5 6 

. 

7 8 9 10 11 



I 
Sa 

cm 2 3 4 5 6 7 9 10 



IW 
r4F 

V** 

%k 

A 

cm 2 3 4 5 6 7 9 10 


